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เสนอ คณะกรรมการกํากับและติดตามงานจางท่ีปรึกษา 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ก) 
 

บทสรุปผูบริหาร 

ช่ือเรื่อง :  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล
  บองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล และคณะ 
ปท่ีพิมพ : 2560 
 
 การวิจัยเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค 
คือ 1) เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ
การประเมิน 2) เพ่ือไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 3) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 4) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะการเชื่อมโยง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู
การทุจริต (CPI) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ประชากร คือ จํานวนบุคลากร
และเจาหนาท่ีท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังสิ้น 30 คน (ตามจํานวนบุคลากรท้ังหมด
ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐท่ีมีอายุการทํางานตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป) 2) ประชากรของผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนประชาชนบุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/หางราน/หนวยงานภาครัฐ /
ประชาชนท่ีมาติดตอหนวยงานภาครัฐ โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 100 คน โดยมีเครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 4 เครื่องมือ ไดแก 1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity & Transparency Assessment) ใชสําหรับบุคลากรภายในหนวยงานภาครัฐ 2) แบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) ใชสําหรับ
ประชาชนบุคคลท่ีมาติดตอหนวยงานภาครัฐ 3) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment) ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานของหนวยงานโดยยึดถือขอมูล
ตามเอกสารท่ีหนวยงานรวบรวมสง ใชประกอบการประเมิน และ 4) ขอมูลสนับสนุนจากสํานักงาน ป.ป.ช. 
และสํานักงาน ป.ป.ท. เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจาหนาท่ี
ในหนวยงานภาครัฐ โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น ในแตละสวนมาถวงน้ําหนัก
กับคาดัชนีท่ีไดจากการวิเคราะหคาทางสถิติ ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง การบรรยาย และสรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากร
และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานภาครฐั จาํนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100.00 สวนมากเปนเพศหญิง 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และสวนมากอายุ 20 – 40 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 
สวนมากมีระดับตําแหนง ลูกจาง/พนักงานจาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 สวนมากมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 5 – 10 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ 



(ข) 
 

 ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงาน
ภาครัฐ ท่ีตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ท้ังหมด 100 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
สวนมากเปนเพศชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 53.00 สวนมากอายุ 41 - 60 ป จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 61.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 78 คน 
คิดเปนรอยละ 78.00 สวนมากประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 96 คน 
คิดเปนรอยละ 96.00 ตามลําดบั 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล
บองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 2560 พบวา ผลการประเมินโดยรวม 
เทากับ รอยละ 72.82 อยูในระดับ สูง และมีผลการประเมินดัชนีความโปรงใส เทากับ รอยละ 81.45 
มีผลการประเมินระดับ สูงมาก ดัชนีความพรอมรับผิด เทากับ รอยละ 69.79 มีผลการประเมินระดับ สูง 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เทากับ รอยละ 83.38 มีผลการประเมินระดับ สูงมาก 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เทากับ รอยละ 52.01 มีผลการประเมินระดับ ปานกลาง และดัชนี
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เทากับ รอยละ 69.98 มีผลการประเมินระดับ สูง 

ขอเสนอแนะของหนวยงาน มีดังนี ้
 1) ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานของ องคการบรหิารสวนตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จากการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception – Based) โดยการวิเคราะหดัชนี และ
ตัวชี้วัดท่ีเปนจุดบกพรองจากขอคําถามการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception – Based) พบวา 
ดัชนีท่ีเปนจุดบกพรองมีจํานวน 5 ดัชนี ดังตารางขางลางนี ้

ดัชนีท่ีบกพรอง 
แหลงขอมลู ตัวชี้วัด 

ท่ีตองปรับปรุง 
ประเด็น 

ท่ีตองปรับปรุง EBIT IIT EIT 
1) ดัชนีความโปรงใส 

 -  
• 
 
การมีสวนรวมของผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

- การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- การจัดการเรื่องรองเรียน 

2) ดัชนีความพรอมรับผิด 
   

• ความพรอมรับผิด - ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
- ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 

3) ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตใน 
การปฏิบัติงาน 

   
• 
 
ความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย 
 

- ความปลอดจากการทุจรติ 
เชิงนโยบาย 

4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร 

  - 

• 
 
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตในหนวยงาน 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- การตรวจสอบถวงดุลภายใน
หนวยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรม 
การทํางานในหนวยงาน 

   
• 
 

มาตรฐานและคณุธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

- ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ควรมีการดําเนินการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา/
ปรับปรุงการดําเนนิงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ใหสามารถแกไขขอบกพรองของหนวยงานได 
และสงผลใหมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 



(ค) 
 

 3) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติงานตามภารกิจของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ท่ีจะทําให
หนวยงานมีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 
  3.1) ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงานใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ไดรับรูถึงการดําเนินงาน 
  3.2) ควรกําหนดผูประสานงานท่ีชัดเจน และผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูล
ควรเขารวมประชุม จะทําใหสามารถตองานไดอยางราบรื่น  

 



(ง) 
 

คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล
บองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือ
ประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 
2) เพ่ือไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 3) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 4) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะการเชื่อมโยง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู
การทุจริต (CPI) โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนผูประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity & Transparency Assessment) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
Integrity & Transparency Assessment) และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment) เปนขอมูลเชิงประจักษตามหลักฐานเอกสารประกอบ 
การพิจารณาในการใหคะแนน โดยใชเกณฑตัวชี้วัดคาปจจัยตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวย 
ดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ดวยการรับรูของบุคลากรภายใน และ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอหนวยงาน ประกอบกับหลักฐานการประเมินตนเองของ
หนวยงานภาครัฐ  

 ขอขอบคุณ สํานักงานทองถ่ินจังหวัด สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน
ในการสนับสนุนบุคลากร ขอมูล และการประสานงานจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของปญหา 
 สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเริ่มกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ี
เก่ียวของและเครื่องมือการวัดความโปรงใสของหนวยงาน เริ่มท่ีการนําไปใชในหนวยงานนํารองภาครัฐ 
จํานวน 8 หนวยงาน เม่ือ ป พ.ศ. 2553 ตอมาไดพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มตนทดลองใชครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักงาน 
ป.ป.ช., 2559 :1) และพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงใหสามารถนํามาใชได และไดขยายหนวยงานใหครอบคลุม
ท่ัวทุกหนวยงาน ในปงบประมาณ 2558 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจึงไดขยายสูองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกระจายท่ัวท้ังประเทศ 
 เนื่องจากองคกรภาคประชาชน จะริเริ่มดําเนินกิจกรรมตามกลยุทธและแนวทางดวยรูปแบบ
ตางๆ ท่ีหลากหลาย การเคลื่อนไหวขององคกรเครือขายภาคประชาชนอาจเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ 
โดยจะใหความสําคัญกับการตอสูทางสังคมเปนหลักมากกวาการตอสูทางการเมือง กิจกรรมของประชาชน
จึงถือเปนกระบวนการสรางและสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของภาคประชาชนนําไปสูการกระตือรือรน
ท่ีจะชวยเฝาระวังการทุจริต คอรรัปชัน การละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและผลประโยชนทับซอนของ
นักการเมือง โดยอาศัยชองทางตางๆ เชน การเปดโปง การตรวจสอบ การคัดคาน และการตอตานกับ
การกระทําอันไมสุจริต และขาดคุณธรรมของนักการเมืองและรัฐบาล วัฒนธรรมและการแสดงออกทาง
การเมืองในการรวมตรวจสอบและลงโทษทางสังคม จึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนา
การเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) ซ่ึงเปนมาตรการทางสังคมสําหรับการปองกันมิใหนักการเมืองตองไปแสวงหาประโยชน
อันมิชอบ (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2549) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนด
เปนมาตรการเสริมเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบในหลักการให
นําระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปปฏิบัติใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ไปสูการปฏิบัติ โดยใหกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึงขอบกพรองตางๆ ท่ีสะทอนจากเครื่องมือท่ีใช
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุง
พัฒนาหนวยงานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเปน 
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การประเมินหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจํานวน 8,294 หนวยงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
รับผิดชอบการประเมินกลุมเปาหมาย ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนสถาบันการศึกษาในทองถ่ินท่ีมุงเนนการพัฒนานวัตกรรม 
องคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือทองถ่ิน สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทํางานเพ่ือ
ชุมชนทองถ่ินโดยรวมกับองคกรภาคีท้ังภายในและภายนอกในการพัฒนาอยางตอเนื่องใหความสําคัญ
ของการพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตในระดับชุมชน หากชุมชนเขมแข็งพัฒนาเปนเครือขายตอตาน
การทุจริตในระดับชุมชน จะนําไปสูการตอตานการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในทุกรูปแบบนําไปสูการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนได 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1) เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเขารับการประเมิน 
 2) เพ่ือไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 
 3) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 4) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) 

1.3 กรอบความคิด 
  ผูรับจางใชกรอบความคิดในการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 
  1) ดัชนีความโปรงใส  
  2) ดัชนีความพรอมรับผิด 
  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
  5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
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ภาพท่ี 1 กรอบความคิดการวิจัย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงเปน 
การประเมินหนวยงานภาครัฐอยางครอบคลุมทุกมิติท้ังระดับการบริหารงานของผูบริหารและระดับ 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน วัฒนธรรมองคกร 
รวมไปถึงผลจากการดําเนินงานของหนวยงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสําคัญและสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหนวยงานภาครัฐ
และเจาหนาท่ีของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางด ี

1.4 ขอบเขตการศึกษา  
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขอบเขต
การศึกษา ดังนี ้
  1) ขอบเขตดานเนื้อหา ดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
การดําเนินการประเมินผลหนวยงานภาครัฐ โดยใชระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําข้ึน 
  2) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี กลุมเปาหมายในจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ทราบผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ 
การประเมิน 
 2) ทราบแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 
 3) หนวยงานภาครัฐไดรับขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

•  ดัชนีความโปรงใส 

•  ดัชนีความพรอมรับผิด 

•  ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 

   ในการปฏิบัติงาน 

•  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

•  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 4) หนวยงานภาครัฐไดรับขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการับรูการทุจริต (CPI) 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1) ผูรับบริการหรือมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชน บุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล
บริษัท/หางราน/หนวยงานภาครัฐท่ีเปนผูท่ีมารับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินของจังหวัดกาญจนบุร ี
 2) หนวยงานภาครัฐ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 3) ผูรับจาง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีได ดังนี้ 
 2.1 ความหมายและรูปแบบของการคอรรัปชัน  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
 2.3 แนวทางธรรมาภิบาล 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2.1 ความหมายและรูปแบบของการคอรรัปชัน  
 2.1.1 ความหมายของการคอรรัปชัน  
 การทุจริตประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันเปรียบเสมือนเปนมะเร็งรายของสังคมท่ีทุกคน 
ควรจะชวยกันสอดสองดูแลและแกไขปญหาเพ่ือความม่ันคงของประเทศตอไป ความหมายของการทุจริต
ประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันนั้นมีการใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 
 เสาวนีย ไทยรุงเรือง  ธนวรรน พลวิชัย และคณะ (2553) ไดใหคําจํากัดความของการคอรรัปชัน 
(Corruption) ซ่ีงมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Corrumpere มาจากคํารวมกัน คือ To Ruin - Com 
(together) + Rumpere (to break) หมายถึง การทําลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการบริหารงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทํานอยกวาหรือไมดี
เทาท่ีกฎหมายระบุไว หรือแมแตทําตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตใชวิธีการท่ีผิดกฎหมาย 
 ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค (2549 : 4) ใหคําจํากัดความของการคอรรัปชัน 
คือ การใชอํานาจเพ่ือใหไดมาซ่ึงกําไร ตําแหนง ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือผลประโยชนเฉพาะกลุม โดยการฝาฝน
กฎหมายหรือมาตรฐานทางศีลธรรม อาจรวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผูมีตําแหนงในราชการเพ่ือให
ไดผลประโยชนเขาตนและพรรคพวก ท้ังในดานสังคม ดานการเงิน ดานตําแหนง 
 องคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความของการคอรรัปชัน คือ การกระทําใด  ๆ
ของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตน (องคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย, 2549) 
นอกจากนี้คอรรัปชันยังมีความหมายครอบคลุมถึงการใชตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชน
อันมิชอบ เชน กระทําการเพ่ือใหไดสินบน เนื่องจากประชาชนตองขอรับบริการจากหนวยงานราชการ
ตั้งแตเกิดจนตาย เชน การขออนุญาต การอนุมัติการรับแจง เปนตน คอรรัปชันนั้นมีหลายรูปแบบ 
หลายวิธีการแลวแตผูท่ีกระทําการคอรรัปชันจะสรางสรรคข้ึนมาเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนอันมิควรได
และการกระทําคอรรัปชันเปนการกระทําท่ีหลีกเลี่ยงกฎระเบียบหรืออาจใชกฎระเบียบเหลานั้นเปนหนทาง
ในการกระทํา การคอรรัปชันการศึกษาวิจัยการคอรรัปชันในระบบราชการไทยไดขอสรุปวาคอรรัปชัน
มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหลายประการ เชน 
 1) คอรรัปชันเปนวัฒนธรรมยอยของคนกลุมหนึ่ง 
 2) คอรรัปชันมีวิถีท่ีลงตัวของการดํารงอยูและเติบโต 
 3) คอรรัปชันมีมากมายหลากหลายวิธีการ 
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 4) คอรรัปชันมีความสลับซับซอนและยากตอการเขาใจในรายละเอียด 
 5) คอรรัปชันมีลักษณะท่ีเปนการฝาฝนหลีกเลี่ยง บิดเบือน จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู
หนวงเหนี่ยว หรือกลั่นแกลงเพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง 
 6) คอรรัปชันมีลักษณะท่ีเปนการสมยอมรูเห็นเปนใจเพิกเฉยหรือละเวนการกระทําในหนาท่ี
รับผิดชอบยักยอก เบียดบังทรัพยสินของทางราชการปลอมแปลงหรือกระทําการใดๆ อันเปนเท็จ 
 7) ใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงงานกระทําการหรือละเวนการกระทําใดๆ ขมขืนใจ จูงใจ
เรียกหรือรับทรัพยสินใดๆ หรือประโยชนอยางอ่ืนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 8) กระทําความผิดตอเจาพนักงาน คือ การท่ีบุคคลธรรมดากระทําการคอรรัปชัน 
 9) การกระทําท่ีผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ เชน การท่ีขาราชการชั้นผูใหญนําพาขาราชการ
ไปใชในกิจการสวนตัว การไดรับผลตอบแทนจากตําแหนงหนาท่ี 
 ดังนั้นสรุปไดวาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันเปนพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
ของรัฐกระทําไมถูกตองตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการงดปฏิบัติ เลือกปฏิบัติสวนใหญเกิดข้ึนจาก
การใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีของตนมาเรียกรับผลประโยชนใสตนหรือพวกพอง ไมวาจะเปนการเรียกรอง
บังคับขมขูหรือการสมยอมรูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ฯลฯ ซ่ึงการกระทําการคอรรัปชันเหลานี้เปนการไมชอบ
ดวยกฎหมายศีลธรรมจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง 
 2.1.2 รูปแบบและวิธีการคอรรัปชันในสังคมไทย 
 สําหรับรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2547 : 22-26) 
นําเสนอวามี 15 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียกเก็บสวนตาง
อยางผิดกฎหมาย โดยการสรางความขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลนน้ําตาล 
 2) การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเปนของครอบครัวและอาจกระทําโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
เครพโตเครซี (Kleptocracy) 
 3) การมีผลประโยชนทับซอน สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลไดผลเสียสวนตัวและ 
ผลดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม 
 4) การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย (การปนราคาหุนของตัวเอง) 
 5) ปกปดการบริหารงานท่ีไมถูกตอง การปดบังและการใหเท็จ 
 6) การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ อยางมีอคติและลําเอียง 
 7) การใชอิทธิพลทางการคา แสดงบทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอนจาก
การคาตางตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกับประเทศคูคา 
 8) การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉล การใชกองทุน
ของรัฐเพ่ือหาผลประโยชนทางการเมือง 
 9) ไมกระทําการตามหนาท่ี แตใชสิทธิพรรคพวกแทน เชน การฮ้ัวประมูล 
 10) การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับ และการใหสิ่งลอใจ 
 11) การยอมรับของขวัญท่ีไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูง และสินบนมูลคาสูง 
 12) ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผูอุปถัมภรายใหญของประเทศ โดยการใชนโยบายประชานิยม 
 13) การใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางท่ีผิด 
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 14) ทุจริตการเลือกตั้ง ท้ังการซ้ือเสียง และการทุจริตดวยวิธีการตางๆ 
 15) การบริจาคเพ่ือชวยเหลือการรณรงคท่ีผิดกฎหมาย เชน การบริจาคใหแกนักการเมือง และ
พรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 2.2.1 ดัชนีความโปรงใส เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับความสามารถในการใหและเปดเผย
ขอมูลตางๆ รวมถึงขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานท่ีดําเนินงานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง 
หรือบิดเบือนขอมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดให
หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ เพ่ือเปนมาตรการใหหนวยงานดําเนินงานอยางโปรงใส และลดโอกาส
ในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานได ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยง
ในการทุจริตมากกวาการดําเนินงานดานอ่ืนๆ หนวยงานจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส
ในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมไปถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทาง รวมท้ังขอมูลจะตองมีความถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน และเผยแพรอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล และเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบสามารถรองเรียนกับการดําเนินงานของหนวยงานและรองเรียนเจาหนาท่ีท่ีขาด
คุณธรรมและความโปรงใสได 

 
ภาพท่ี 2 ดัชนีความโปรงใส 
ท่ีมา : (สํานักงาน ป.ป.ช., 2560 : 15 ) 
 จากภาพท่ี 2 ดัชนีความโปรงใส ประกอบดัวย ตัวชี้วัดการใหเปดเผยและเขาถึงขอมูล และ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  2.2.1.1 ตัวชี้วัดการให เปดเผยและเขาถึงขอมูลประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ 
การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และการให เปดเผยและเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้ 
   1) การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการ
ของหนวยงานในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดให
หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการเพ่ือเปนมาตรการใหหนวยงานดําเนินการอยางโปรงใส และลดโอกาส
ในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานได 
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   2) การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดยอย เก่ียวกับ
กระบวนการของหนวยงานในการให และเปดเผยขอมูลบทบาทภารกิจของหนวยงาน และขอมูลการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาท่ี กฎหมายกําหนดหนวยงานโดยหนวยงานจะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทางรวมท้ังขอมูลดังกลาวจะตองมีความถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน และเผยแพรอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล 
  2.2.1.2 ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ตัวชี้วัดยอย 2 ตัว 
คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการจัดการเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
   1) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของ
หนวยงานท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ 
ของหนวยงาน ตั้งแตการรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวม
ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานดวยความโปรงใส
ของหนวยงานได 
   2) การจดัการเรื่องรองเรียน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน
ท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสและใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การดําเนินงานในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน อันไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาท่ีได ซ่ึงสะทอนให
เห็นวาหนวยงานพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบจากผูมีสวนไดสวนเสีย และแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส
ของหนวยงานได 
 2.2.2 ดัชนีความพรอมรับผิด เปนการประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริหาร
และเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรนมีความพรอมท่ีจะ
ใหบริการ หรือสงมอบผลงานตอสาธารณะตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน
ท่ีถูกตองชอบธรรมและเสมอภาคใหทุกภาคสวนไดรับการแกไขปญหาและไดรับผลประโยชนอยางแทจริง 
รวมถึงความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารของ
หนวยงาน มีเจตจํานงท่ีแนวแนในการบริหารหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต พรอมรับผิดเม่ือเกิด
ความผิดพลาด ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีมากกวาเรื่องสวนตัว 

 
ภาพท่ี 3 ดัชนีความพรอมรับผิด 
ท่ีมา : (สํานักงาน ป.ป.ช., 2560 : 19) 
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 จากภาพท่ี 3 ดัชนีความพรอมรับผิด ประกอบดัวย ตัวชี้วัดความพรอมรับผิด และตัวชี้วัด
เจตจํานงสุจริต ดังนี้ 
  2.2.2.1 ตัวชี้วัดความพรอมรับผิด ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ ความพรอมรับผิด
ในการปฏิบัติงาน และความพรอมรับผิดในการบริหารงาน ดังนี้ 
   1) ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรม และ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความพรอมรับผิดตอการปฏิบัติตามภาระหนาท่ี ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาท่ีมากกวาเรื่องสวนตัวพรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย และมีความพรอม
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายข้ึน รวมถึงกระบวนการของ
หนวยงานในการจัดการกับเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   2) ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรม และ
ทัศนคติในการบริหารงานของผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
ผูบริหารจึงตองมีความรับผิดชอบท้ังผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานดวย 
  2.2.2.2 ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริต ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 1 ตัว คือ เจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของผูบริหารของ
หนวยงานท่ีจะตองมีจิตสํานึกในการบริหารหนวยงานอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุงนําหนวยงาน
ใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตจํานงท่ีแนวแนวา
จะบริหารงานดวยซ่ือสัตยสุจริต และใหความสําคัญกับการบริหารงานอยางมีคุณธรรม และพรอมท่ีจะ
รับผิดหากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในหนวยงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานและสาธารณชน
เกิดความเชื่อม่ันในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2.2.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตตอหนาท่ีหรือผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย สะทอนจากการรับรู และประสบการณตรง
ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหนวยงาน  
ผลการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. การกลาวหามติชี้มูลความผิดของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท.ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 
30 เมษายน 2560 เปนชวงระยะเวลาการใชขอมูลเรื่องชี้ความผิดเจาหนาท่ีประกอบการประเมินท่ี
ตอเนือ่งจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 4 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมา : (สํานักงาน ป.ป.ช., 2560 : 22 ) 
 จากภาพท่ี 4 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ตัวชี้วัด การถูกชี้มูล
ความผิด การทุจริตตอหนาท่ี และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีดังนี้ 
  2.2.3.1 ตัวชี้วัดการถูกชี้มูลความผิด ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 1 ตัว คือ เรื่องชี้มูล
ความผิด เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมเขาขาย
การทุจริตตอหนาท่ี โดยพิจารณาจากเรื่องกลาวหาท่ีมีมติชี้มูลความผิดของสํานักงาน ป.ป.ช. และ 
สํานักงาน ป.ป.ท. ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2560 ซ่ึงเปน
ชวงระยะเวลาการใชขอมูลเรื่องชี้มูลความผิดของเจาหนาท่ีประกอบการประเมินท่ีตอเนื่องจากการประเมิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้ังนี้เรื่องกลาวหานั้นจะตองมีมูลเหตุแหงความผิดท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 
2558 ซ่ึงเปนปแรกท่ีไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเต็ม
รูปแบบท่ัวประเทศ 
  2.2.3.2 ตัวชี้วัดการทุจริตตอหนาท่ี ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ การรับสินบน 
และการใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน ดังนี้ 
   1) การรับสินบน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
ท่ีเปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาท่ี ในลักษณะท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการรับหรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ ผลประโยชนอ่ืนใด จากผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรูการรับสินบน
เหลานั้นจากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจากการเคยจายสินบน
ใหแกเจาหนาท่ีของหนวยงานจริง 
   2) การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาท่ีในลักษณะท่ีเจาหนาท่ีของ
หนวยงานมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือการใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไมเปนธรรม 
เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืนซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสีย อาจเกิดการรับรูการใชตําแหนง
หนาท่ีในการเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีเหลานั้นจากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงอ่ืนๆ 
หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานใชอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดยตรง 
เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
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  2.2.3.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตเชงินโยบาย เปนการประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารในหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริต
ท่ีเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวย
ธุรกิจ เอกชน พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหาร
ของหนวยงาน 
 2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากรุนสูรุน 
จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมควรเปนการปฏิบัติตน
หรือทัศนคติท่ีดีเปนการขัดเกลาสังคม ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระท่ัง
ไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเกิดความอาย
หรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได รวมถึงกระบวนการของหนวยงานท่ีจะตองปลูกฝงและสรางให
เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และกระบวนการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพสงผลใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเห็นความสําคัญและเกิด
ความตระหนักถึงผลการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตได การดําเนินการ
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานท่ีสงผลใหเจาหนาท่ี
ในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมได รวมถึงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีไมเขาขายการมี
ผลประโยชนทับซอนดวย 

 
ภาพท่ี 5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
ท่ีมา : (สํานักงาน ป.ป.ช., 2560 : 25 ) 
 จากภาพท่ี 5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ประกอบดวย ตัวชี้วัด การสรางวัฒนธรรม
สุจริตในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
มีดังนี้ 



12 
 

  2.2.4.1 ตัวชี้วัดการสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 3 ตัว 
คือ การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไมทนตอการทุจริต และการอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 
   1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตเปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีแสดงถึงการสั่งสอนหรือถายทอดการปฏิบัติตนท่ีดีระหวาง
เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต จนเกิดกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม และกลายเปนวัฒนธรรมสุจริตของหนวยงาน 
   2) การไมทนตอการทุจริตเปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีไมยอมรับการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ไมทนท่ีจะเห็น
การทุจริตในหนวยงาน พรอมท่ีจะดําเนินการหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแส
การลงโทษทางสังคมภายในหนวยงาน 
   3) การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริตเปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเห็นวาการทุจริตนั้นเปนสิ่งท่ีนาอับอายเนื่องจาก
จะไมไดรับและถูกตอตานจากสังคม จนไมกลาท่ีจะกระทําการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและ
ผลของการทุจริตจนไมกลาท่ีจะกระทําการทุจริต 
  2.2.4.2 ตัวชี้วัดการปองกันผลประโยชนทับซอน ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 1 ตัว คือ 
การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน
ท่ีสงเสริมใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอน หรือสามารถ
แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได รวมถึงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงาน
ท่ีไมเขาขายการมีผลประโยชนทับซอน 
  2.2.4.3 ตัวชี้วัดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย
ตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบถวงดุลภายใน
หนวยงาน ดังนี้ 
   1) แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับ
กระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญในการปองกันการทุจริต โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานซ่ึงนอกจากจะตองมีการวิเคราะหผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังกลาวในปท่ีผานมาแลวยังตองมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   2) การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการ
ของหนวยงานในการตรวจถวงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
โดยกลุมคนท่ีมีบทบาทหนาท่ี ซ่ึงจะตองมีการดําเนินการอยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในหนวยงาน 
 2.2.5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนการประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน
และพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการฏิบัติงานท่ีจะตอง
กําหนดใหมีคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติตามคูมือหรือมาตรฐานนั้น
อยางเครงครัดอยูเสมอ รวมถึงการใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
เปนลักษณะคุณธรรมท่ีหนวยงานจะตองพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน หนวยงานจะตอง
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มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหนวยงานท้ังการบริหารงานบุคคล พฤตกิรรมการใชจายเงินงบประมาณ
ของหนวยงาน พฤติกรรมของหัวหนางานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
และอุปกรณท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
ภาพท่ี 6 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
ท่ีมา : (สํานักงาน ป.ป.ช., 2560 : 28 ) 
 จากภาพท่ี 6 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ประกอบดวย ตัวชี้วัดมาตรฐานและ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน มีดังนี้ 
  2.2.5.1 ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 
2 ตัว คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
   1) มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน
ท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน โดยการกําหนดใหมีคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการกํากับดูแลเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน 
รวมท้ังเจาหนาท่ีจะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปนมาตรฐาน และเปนไปตามระเบียบข้ันตอน
อยางเครงครัดอยูเสมอ 
   2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานเปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของ
หนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีความเปนธรรม
ตอผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน โดยการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
ท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน มีระบบการตรวจสอบ
เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมท้ังเจาหนาท่ีจะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
  2.2.5.2 ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 4 ตัว คือ การบริหาร 
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ คุณธรรมในการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน ดังนี้ 
   1) การบริหารงานบคุคล เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน
ท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ท้ังในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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เชน การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง โอนยาย พิจารณาความดีความชอบ ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและการธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   2) การบริหารงบประมาณ เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงาน
ท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใชจายเงินงบประมาณอยางโปรงใส และจะตอง
พิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยเม่ือมีการใชจายเงินงบประมาณ ก็จะตองมีการรายงานตามขอเท็จจริง 
   3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับพฤติกรรมของหัวหนางาน
ท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงาน หรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาท่ีจะตองคํานึงถึงขอบเขต
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานท่ีหนวยงานกําหนด หรือขอบเขตตาม
ภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ไมสั่งงานในเรื่องท่ีไมเก่ียวกับธุระสวนตัว มีความเปนธรรม เทาเทียม 
ไมเลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสรางความเขาใจ เอาใจใสติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยูเสมอ และพรอมเขาชวยเหลือเม่ือผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
   4) การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตัวชี้วัดยอยเก่ียวกับกระบวนการ
ของหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

2.3 แนวทางธรรมาภิบาล 
 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ การพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคในสังคม
อีกนัยหนึ่งคือการสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคมไมใช
ภาคใดภาคหนึ่ง ดังนั้นการวางระบบโครงสรางกระบวนการตางๆ ท่ีวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศจะสงผลใหภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกัน
อยางสันติสุขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 นั้นไดใหนิยามธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญ
ในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ
ฝายปฏิบัติการฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีและรวมกัน
เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ
เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูสึก
ถึงความยุติธรรมความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลองกับความเปนไทย
รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน 
 นฤมล ทับจุมพล (มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, 2548 : ม.ป.น.) ไดรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการ
จํานวนหนึ่งเก่ียวกับธรรมาธิบาลหรือธรรมรัฐไว ดังนี้ 
 1. ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารกิจการของบานเมืองดวยความเปนธรรมเคารพสิทธิของ
ผูคนพลเมืองอยางเสมอกันมีระบบตัวแทนประชาชนท่ีสะทอนความคิดของผูคนไดอยางเท่ียงตรง มีรัฐบาล 
ท่ีไมถืออํานาจเปนธรรมแตใชอํานาจอยางท่ีประชาชนจะตรวจสอบได ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทร
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ตอผูคนสามัญเปนอาภรณประดับตน ไมดูถูกประชาชนดวยการเอาความเท็จมาใหและมีอารยะพอท่ีจะ
แสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาดหรือไรประสิทธิภาพ 
 2. ประเวศ วะส ีอธิบายธรรมรัฐวา ประกอบดวยภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมท่ีมีความถูกตอง
เปนธรรมโดยรัฐและธุรกิจตองมีความโปรงใสมีความรับผิดชอบท่ีถูกตรวจสอบได และภาคสังคมเขมแข็ง 
ธรรมรัฐแหงชาติหมายถึงการท่ีประเทศมีพลังขับเคลื่อนท่ีถูกตองเปนธรรมโดยถักทอทางสังคมเพ่ือสราง
พลังงานทางสังคม (Social Energy) เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาติกอใหเกิดธรรมรัฐแหงชาติข้ึน 
 3. อานันท ปนยารชุน เสนอวา ธรรมรัฐ คือ ผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบัน
ท้ังในภาครฐัและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงในหลายทางมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
อยางตอเนื่องซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันไดโดยสาระธรรมรัฐ
หรือ Good Governance คือ องคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวา
นโยบายท่ีกําหนดไวจะไดผลหมายถึงการมีบรรทัดฐานเพ่ือใหมีความแนใจวารัฐบาลจะสามารถสราง
ผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชน (ฑิตยา สุวรรณะชฎ. 2544 : ม.ป.น; อางถึงใน Roder. ม.ป.ป. : ม.ป.น.) 
โดยใหความหมายของ Governance หรือธรรมรัฐวามีความหมายหลายอยางใชในเรือ่งตาง  ๆตามหนวยท่ีศึกษา 
(Unit of Analysis) ดังนี้ 
 1. ธรรมรัฐในฐานะของอํานาจรัฐในการตัดสินใจดําเนินการบริหารท่ีลดนอยลงและประชาชน
จะเปนผูเรียกรองตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ (Minimal State) 
 2. บรรษัทท่ีบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม (Corporate Governance) หมายถึง 
การดําเนินธุรกิจท่ีมีทิศทางและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหารองคกรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ชัดแจงท้ังงานของหนวยงานพรอมกับตองรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมการบริหารบรรษัทนี้จะถือวา
ผูบริหารและผูถือหุนไมใชบุคคลคนเดียวกันตองเปนผูบริหารอาชีพจะตองมีการตรวจสอบจากองคกร
ตรวจสอบภายนอกท้ังนี้มิใชแตเพ่ือผลกําไรอยางเดียวแตจะตองเปดเผยโปรงใสและสามารถกําหนด 
ตัวผูรับผิดชอบท่ีแทจริง 
 3. การบริหารจัดการสาธารณะท่ีรัฐบาลจะตองมีความสามารถในการริเริ่มเพ่ือแขงขันตอบสนอง
ประชาชนเสมือนเปนลูกคามากกวาเปนผูถูกปกครองผูบริหารงานของรัฐมีบทบาทเชนเดียวกับผูประกอบการ
ผลักดันการทํางานจากระบบราชการไปสูชุมชนใหเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเองการวัดความสามารถ
ของขาราชการวัดจากประสิทธิผลในการทํางานโดยถือวาบริการ คือ พันธกิจของตนนอกจากนั้นจะเปน
ตัวเชื่อมประสานทุกสวนของสังคม กลาวคือ สวนสาธารณะ สวนเอกชนและสวนประชาชนเขามาทํางาน
รวมกันเพ่ือประชาคมซ่ึงเรียกการบริหารเปนการบริหารงานสาธารณะแบบใหม (New Public Management = 
NPM) 
 4. ธรรมรัฐในฐานะท่ีเปนการปฏิรูปการปกครอง (Good Governance) ซ่ึงเปนการใชกัน
อยางกวางขวางสําหรับการพัฒนารัฐท่ีกําลังพัฒนาธรรมรัฐในท่ีนี้หมายถึง การใชอํานาจทางการเมือง 
ท่ีจะบริหารกิจการของชาติโดยพัฒนาประสิทธิภาพของบริการสาธารณะระบบตุลาการและกฎหมาย
ท่ีเปนอิสระมีความรับผิดชอบอยางชัดแจงในการจัดการทางการเงินมีการตรวจสอบสาธารณะท่ีเปน
อิสระเปนรัฐท่ีมีโครงสรางสถาบันหลากหลายและตองยอมรับความเปนอิสระของสื่อมวลชนซ่ึงทําให
อํานาจรัฐไดรับการยอมรับและมีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยธรรมรัฐแบบนี้จะเปนการผสมผสาน
ระหวางการบริหารงานสาธารณะกับประชาธิปไตยอยางกวางขวาง 
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 5. ธรรมรัฐในแงของระบบสังคมท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของระบบท่ีท้ังตอบสนอง
ความตองการของสวนยอย (Social – Cybernetic System) การมีปฏิสัมพันธจะเกิดจากการยอมรับ
ในความตางพ่ึงพิงของทุกหนวยในระบบจะไมมีหนวยใดหนวยหนึ่งจะสามารถมีปฏิกิริยาหรือแกปญหา
อยางเปนเอกเทศเปนระบบท่ีพลวัตของระบบทําใหสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการ
ของสวนตางๆ อยางยั่งยืนโดยท้ังภาครัฐภาคเอกชนจะสามารถสรางแบบของปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน
ในการแกปญหาของชาติดังนั้นระบบนี้จะไมมีจุดศูนยกลางของสังคมแตจะเกิดศูนยตางๆ ในสังคม
ภารกิจของรัฐบาลก็คือความสามารถในการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันในการแกปญหารวมท้ังเปนการกระตุน
การมีสวนรวมโดยสรุปก็คือเปนการบริหารจัดการท่ีแตละหนวยของภาครัฐและเอกชนรวมกันและถือ
วาตางฝายตางเปนหุนสวนโดยเนนการดําเนินการแบบรวมริเริ่มรับผิดชอบการมีปฏิสัมพันธแบบนี้มิใช
จะใชแตในระดับชาติแตยังเปนธรรมรัฐในระดับนานาชาติในระดับภูมิภาคและโลก 
 6. ธรรมรัฐในแงการจัดระบบขององคกรเครือขายจากภาคสาธารณะและภาคเอกชน 
(Self Organizing Network) ในกรณีนี้เกิดจากความเก่ียวพันระหวางองคกรตางๆ ท่ีสามารถรวบรวม
ทรัพยากรมาเพ่ือจะไดบริการตอสาธารณะ ดังนั้น องคกรเครือขายจะสามารถนําเอาขาวสารขอมูลและ
เงินรวมท้ังเทคโนโลยีมารวมกันในการทํางานซ่ึงอาจจะเห็นไดเชนในโครงการรวมระหวางองคกรท่ีสําคัญก็คือ
เม่ือไรมีระบบพันธมิตรเกิดข้ึนก็จะมีทรัพยากรมากข้ึนดวยยังทําใหมีอิสระและมีอํานาจในการตอรอง
เกิดข้ึนอีกดวยรัฐบาลกลางจะเขามากาวกายสั่งการไดอยางไมมีขอจํากัด 
 จากความหมายของนักวิชาการท่ีไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับธรรมรัฐ (Good Governance) นั้น
จะเห็นไดวามีแนวความคิดท่ีคลายคลึงกันซ่ึงอาจจะสรุปไดวาธรรมรัฐ (Good Governance) จะให
ความสําคัญกับองคประกอบ 3 สวน คือ (มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, 2548 : ม.ป.น.) 
 1. ภาครัฐ (Public Sector) ซ่ึงจะมีสวนเสริมสราง และปฏิรูปการเมืองกฎหมายและการ
บริหารราชการ 
 2. ภาคเอกชน (Private Sector) ซ่ึงจะมีสวนในการประกอบธุรกิจท่ีดีและดําเนินธุรกิจอยาง
ซ่ือสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมซ่ึงจะทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง 
 3. ภาคประชาชนหรือองคกรตางๆ (Civil Society) จะมีสวนเก้ือหนุนในการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยการระดมกลุมตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และสามารถตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหตั้งอยูในความถูกตองไดแนวทางธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวาประกอบดวยแนวทางสําคัญ 6 ประการ คือ 
(มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด. 2548 :ม.ป.น.) 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรม 
เปนท่ียอมรับของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคลกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ 
นั้นตองมีความเปนธรรมสามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดีรวมถึงมีความยุติธรรมและบังคับใชกับ
คนกลุมตางๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกันมีการปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ี
เปลีย่นไปการดาํเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็วโปรงใสและตรวจสอบไดและไดรับ
การยอมรับจากประชาชน 
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 หลักคุณธรรม (Integrity) คือการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
ประจําชาติทําใหการรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ท้ังในและนอกองคกรลดลง
จากเดิมและทําใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึนมีการบริการจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยาง
เกิดประโยชนสูงสุดสรางสังคมท่ีมีเสถียรภาพสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข 
 หลักความโปรงใส (Transparency) นั้นเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและ
มีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความชัดเจนโดยท่ีขอมูลตางๆ นั้นตองตรงกับขอเท็จจริงของ 
การดําเนินการและความสามารถตรวจสอบไดมีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไว
นอกจากนี้ความโปรงใสยังข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
โดยดูจากจํานวนเรื่องกลาวหารองเรียนหรือสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐ เกณฑในการใชดุลพินิจของสวนราชการ
ตองมีความชัดเจนเปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) ท้ังนี้สวนราชการตองมีการสราง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะดวย 
 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจในปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตนท้ังนี้เจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนสรางความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน
โดยมีตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงาน และเจาหนาท่ีตองทําใหเกิดการยอมรับ
และความพึงพอใจจากผูใชบริการและผูมีสวนเก่ียวของการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวท้ังท่ี
เปนคุณภาพของงานดานปริมาณความถูกตองครบถวนรวมท้ังลดจํานวนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานและจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ 
 หลักการมีสวนรวม (People Participation) เปนการสนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชน
ทุกฝายในสังคมซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานในองคกรท่ีเปนท้ัง
ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในสังคมนั้นๆ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนไดเกิดสํานึกรวมกันวาตนเปน
สวนหนึ่งขององคกรนั้นๆ และเพ่ือใหองคกรรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนท่ีแทจริงท้ังนี้เพ่ือใหการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนพลังตรวจสอบท่ีสําคัญของ
สังคมตอไป 
 หลักความคุมคา (Value for Money) เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืนสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
 การจัดการปญหาความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ดวยหลักการสมานฉันทจากการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชเปนตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐและสรางกระบวนการตอเนื่องดวยวิธี
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พัฒนาตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มาเปนตัวพัฒนาคุณธรรมของสมาชิกสภากรรมการบริหาร 
พนักงาน หนวยงานภาครัฐ และลูกจางหนวยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนผูมีสวนรวมในระดับตางๆ 
ของหนวยงานภาครัฐ ตามรูปแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถ่ินท่ีนําไปสูการปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงานภาครัฐเปนข้ันตอน ดังนี้ (มูลนิธิทองถ่ินพัฒนา, 2549 : 32 – 33) 
 1. นําเอาหลักธรรมาภิบาลระดับหนวยงานภาครัฐ มาวัดระดับความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ ดวยองคประกอบหลักในการประเมินจัดอันดับความโปรงใสหนวยงานภาครัฐของหลักคุณธรรม
หลักการมีสวนรวมหลักความโปรงใส 
 2. จัดอันดับความโปรงใสหนวยงานภาครัฐแกไขตามหลักความโปรงใส – ดานใหคุณ ใหโทษ 
หลักการมีสวนรวม – รวมตัดสินใจและหลักคุณธรรม – ปลอดจากการทุจริต 
 3. จัดทําคูมือมาตรฐานการทํางานตามหลักความโปรงใสมีเนื้อหาของภารกิจตาม พรบ. ภารกิจ
ตามท่ีไดรับการถายโอนและภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 
 4. เผยแพรคูมือ (ทุกครัวเรือน) เพ่ือสรางกระบวนการใหขอมูลและการรวมตัดสินใจ 
 5. จัดทําแผนแมบทหนวยงานภาครัฐ ดวยกระบวนการรบัฟงความคิดเห็นและการรวมตัดสินใจ 
 6. จัดใหมีประชาชนพิจารณาการเลือกโครงการ ดวยกระบวนการท่ีเปดเผยดานโครงสราง 
การเปดเผยดานการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม 
 7. จัดทําแผนพัฒนาหนวยงานภาครัฐ ระยะ 3 - 5 - 10 ป 
 8. จัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติของหนวยงานภาครัฐตามแผนพัฒนาพรอมกับการพัฒนา
ศักยภาพการมีสวนรวมและการปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ 
 9. ติดตามตรวจสอบตามแผนพัฒนาและรวมสรางกระบวนการการมีสวนรวมพัฒนาศักยภาพ
การมีสวนรวม 
 10. จัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติของหนวยงานภาครัฐกรอบการบริหารงบประมาณและ
การติดตามตรวจสอบไดเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสรางและพัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ
เสริมสรางและพัฒนาหลักความคุมคา 
 11. ประเมินความโปรงใสหนวยงานภาครัฐเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสราง
และพัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ เสริมสรางและพัฒนาหลักความคุมคา 
 12. พัฒนาตัวชี้วัดความโปรงใสใหเปนเครื่องมือท่ีสามารถวัดไดเปนจํานวนและเปรียบเทียบ
ไดชัดเจนเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวอางอิงไดและเชื่อถือไดเปนขอมูลท่ีสะทอนสถานภาพของทุกหนวยงาน
ภาครัฐไดอยางเสมอหนากันเปนขอมูลท่ีสามารถเก็บไดสะดวกไมซับซอนและเปนขอมูลเชิงประจักษ
มิใชความคิดเห็น 
 การคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยปจจุบันดังนั้นเราจึงควรรวมกันพัฒนาแนวทาง 
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการประมูลงานกอสรางโดยยึดพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มี 7 ประการ ไดแก 
 1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน คือ ในการจัดการวางแผนโครงการกอสรางในแตละพ้ืนท่ี
นั้นควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรูการวางแผนงานโครงการและเชิญประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมในการจัด
เวทีประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและหาแนวทางขอสรุปผลดีผลเสียความตองการความจําเปนเพ่ือ
นําไปใชในการวางแผนงานการจัดทําโครงการตอไปซ่ึงการจัดทําโครงการในแตละโครงการตองตอบสนอง
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ความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานไดอยางตรงเปาหมายและสามารถใชประโยชน
ไดมากท่ีสุด 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ คือ ในแตละปงบประมาณหนวยงานภาครัฐ ควรสรุปผล
การดําเนินงานใหประชาชนไดทราบรวมท้ังเรื่องการเบิกจายงบประมาณโครงการตางๆ บัญชีรับ – จายเงิน
ยอดเงินคงเหลือใหกับประชาชนไดทราบซ่ึงอาจใชวิธีการประชุมผูนําหรือตัวแทนชุมชนติดประกาศ 
ในบอรดท่ีทางหนวยงานภาครัฐจัดไวหรือยินดีและเต็มใจใหความรวมมือเม่ือประชาชนรองขอตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดวยตนเอง 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ คือ การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐควรจะใชงบประมาณหรือเงินรายไดใหประหยัดท่ีสุดและเกิดความคุมคาสูงสุดมีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา 
 4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน คือ ในการกําหนดระยะเวลาในการทํางาน 
ในแตละข้ันตอนควรลดระยะเวลาในการติดตอแตละครั้งใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เชน ในการสงมอบ
งานกอสรางเม่ือผูประกอบการสงมอบงานใหกับหนวยงานภาครัฐแลวควรจะตรวจรับงานจาง ไมเกิน 3 วัน
โดยติดตอคณะกรรมการตรวจการจางเพ่ือรวมเขาตรวจสอบงานท่ีผูประกอบการไดสงมอบเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณหลังจากนั้นในสวนของการเบิกจายควรจะดําเนินการไมเกิน 7 วัน โดยการกําหนด
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนควรใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกแหงเพ่ือใหสามารถตรวจสอบความโปรงใส
หรือขอผิดพลาดไดวาในการทํางานลาชานั้นเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ คือ การจัดสรรงบประมาณ  
การกําหนดราคากลางของงานควรจะดําเนินการใหสอดคลองและทันกับสถานการณปจจุบันเนื่องจาก
ราคาสินคาในปจจุบันมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาควรตั้งราคาใหไมแตกตางผิดจากความเปนจริง
มากนัก มีความเหมาะสมสามารถท่ีจะทํางานในชวงเวลานั้น  ๆไดเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง 
ลดเพ่ิม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางเพ่ือใหเหมาะสมกับราคาท่ีไดเสนอมาและปองกันการฮ้ัวประมูล
เพราะผูประกอบการยอมอยากไดกําไรมากกวาขาดทุนนอกจากจะตองกังวลในปญหาดานการกอสราง
ราคาแลวยังตองคิดตนทุนเพ่ิมในสวนของการจายเปอรเซ็นตใหกับทางหนวยงานภาครัฐจึงทําใหการทํางาน
กอสรางนั้นออกมาไดไมดีไมสมบูรณตรงตามแบบท่ีไดกําหนดไว 
 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ คือ ประชาชน
ขอตรวจสอบขอมูลการกอสรางโครงการใดๆ ก็ตามหนวยงานภาครัฐควรใหความรวมมือและสามารถ
ตรวจสอบไดในทุกกรณีสามารถชี้แจงปญหาใหคําปรึกษากับประชาชนไดตลอดเวลายินดีรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการกําหนดโครงการกอสรางตางๆ ไดเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบดานตางๆ ข้ึนภายหลัง 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ คือ ควรจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําการกอสรางวาการจัดทําโครงการนั้นตรงตามความตองการเหมาะสมหรือไม
อยางไรมีปญหาขอเสนอแนะอยางไรเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในพ้ืนท่ีโดยนําความคิดเห็นเหลานี้
ไปปรับปรุงในการจัดทําโครงการครั้งตอไปและตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐวามากนอยเพียงใดดังนั้นสรุปไดวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง
การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาของประเทศโดยมีการเชื่อมโยง
องคประกอบท้ัง 3 สวนของสังคม คือ ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและใหมีการสนับสนุน
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ซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรคกอให เกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอยางสมดุลตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงประกอบดวยแนวทางสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักคุณธรรม (Integrity) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักการมีสวนรวม 
(People Participation)  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุมคา (Value for Money) 
ซ่ึงสงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติให
เปนไปอยางม่ันคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพเพ่ือการแกไขปญหาอยางยั่งยืนก็คือการขจัดสาเหตุของ
ปญหานั่น คือ การสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีใหปรากฏเปนจริง
ในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย 7 ประการ ไดแก 
เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2543 : 2) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการคอรรัปชันในวง
ราชการไทยกรณีศึกษาและยุทธศาสตรการตอตานคอรรัปชันในเชิงเศรษฐศาสตรพบวา การทุจริตในวงการ
จัดซ้ือเริ่มตั้งแตข้ันริเริ่มโครงการกลาว คือ เจาหนาท่ีของรัฐกับนักธุรกิจซ่ึงไดสรางสายสัมพันธกันมานาน
รวมมือกันกระทําการทุจริตคอรรัปชันโดยอาศัยกระบวนการแบงคาเชาทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
นอกจากนี้การกีดกันคูแขงขันอาทิ การกําหนดลักษณะของสินคาท่ีจะซ้ือการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ี
จะประมูลการกลั่นแกลงคูแขงในการประกวดราคาหรือแมกระท่ังการสมคบกับคูแขงขัน (ฮ้ัว) เพ่ือโกง
ราคาประมูลในสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดลวนแตเปนรูปแบบการทุจริตในการกระบวน การจัดซ้ือจัดจาง
ท้ังสิ้น 
 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2544 : 1) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการคอรรัปชันในระบบ
ราชการไทยโดยไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุการรั่วไหลของรายไดรัฐอันเกิดจากการคอรรัปชัน
ในกรณีของภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีศุลกากรและการใหสัมปทานโครงการรัฐในธุรกิจโทรคมนาคมพบวา 
นกัธุรกิจโกงภาษีโดยการปลอมแปลงเอกสารการแสดงขอมูลและหลักฐานเท็จเปนการกระทําในลักษณะ
ขบวนการเปนวงจรซับซอนเพ่ือใหตรวจสอบไดยาก มีเจาหนาท่ีของรัฐบางสวนรูเห็นเปนใจเจาหนาท่ี
สวนหนึ่งทําหนาท่ีไมสมบูรณตอเนื่องเพราะขาดประสบการณเก่ียวกับพฤติกรรมทุจริตของนักธุรกิจ
สวนกรณีสัมปทานโครงการรัฐในธุรกิจโทรคมนาคมพบวารัฐบาลสูญเสียรายไดท่ีควรไดเพราะการจัดทํา
รางสัญญาท่ีฝายรัฐบาลเสียเปรียบนักธุรกิจสามารถแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจโดยการใหสินบนเจาหนาท่ี
ของรัฐเพ่ือใหตนเองไดรับสัปทานผูกขาด 
 ภาณุ ลวกุล (2545 : 2) ไดทําการศึกษารูปแบบและวิธีการคอรรัปชันในองคการบริหาร
สวนตําบลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา รูปแบบของการคอรรัปชันนั้นจะเปลี่ยนไปตาม
โอกาสท่ีเกิดข้ึน (กรณีตามน้ํา) และมีกลุมบุคคลอีกกลุมซ่ึงสวนใหญจะเปนฝายบริหารมักจะรวมมือกับ
ผูรับเหมาหรือกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลของตัวเองทํากันเองหลายคน (กรณีทวนน้ํา) คือ
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การต้ังใจท่ีจะโกงและพรอมท่ีจะทําการทุจริตตอหนาท่ีของตัวเองสวนวิธีการคอรรัปชันนั้นจะปรากฏ 
ในรูปแบบตางๆ เชน การรับสินน้ําใจรับสินบนและกินคาคอมมิชชันก็จะเกิดการเชื่อมโยงไปสูการคอรรัปชัน
ดานวัสดุครุภัณฑหรืองานซอมแซมสถานท่ีของทางราชการหรือกรณีการตรวจรับงานในการกอสราง 
 อนุสรณ ลิ่มมณี และคณะ (2547 : 1) ไดทําการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหนวยงานราชการไทยกรณีศึกษากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกระทรวงมหาดไทยจากการศึกษา
พบวาดานท่ีมีระดับปญหาทุจริตมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารบุคคล รองลงมา คือ ดานการจัดทําแผนงาน
โครงการดานงบประมาณดานการเงินและพัสดุและดานการตรวจสอบภายในซ่ึงขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง
ตรงกับขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลการสัมมนากลุมยอยจํานวน 5 ครั้ง ตามภูมิภาคตางๆ 
ท่ัวประเทศปญหาพ้ืนฐานดานการบริหารงานบุคคลมี 3 ประการ คือ โครงสรางเชิงกฎหมายและระเบียบ
ท่ีใหอํานาจแฝงในการวินิจฉัย (Latent discretion) กับผูปฏิบัติงานวัฒนธรรมองคกรในเชิงระบบอุปถัมภ
ตัวขาราชการกรมสงเสริมฯสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินทัศนคติโดยรวม
ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการทุจริตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในงานซ่ึงเก่ียวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคณากรสกุล (2548 : 1) ไดทําการศึกษาวิจัยการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการของไทย กรณีศึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความซ่ือสัตยสุจริตแตกตางกันและหนวยงานท่ีทุจริตมักเปน
หนวยงานเดิมซ่ึงมีขอมูลเชิงประจักษจากการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และการมีขาวปรากฏตามสื่อมวลชนตางๆ ซ่ึง 10 ปท่ีผานมา พบวา ขาวการทุจริต
จํานวนมาก เชน การปลอมปนปุย การกําหนดสเปคเพ่ือเอ้ือประโยชนตอพวกพอง การจัดซ้ือจัดจาง 
ท่ีไมโปรงใส เม่ือประมวลเชิงรูปแบบแลวพบวามี 13 รูปแบบหลัก คือ การกําหนดนโยบายเพ่ือเอ้ือประโยชน
แกพวกพอง การทุจริตในลักษณะของการซ้ือขายตําแหนงการทุจริตโดยการปฏิบัติหนาท่ีอยางบกพรอง 
การจัดซ้ือจัดจางในลักษณะของการฮ้ัวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการข้ันสูงรูวามีการฮ้ัว
แตไมยกเลิก ความไมเปนธรรมในการแขงขันเสนอราคา การทุจริตในข้ันตอนการปฏิบัติตามโครงการ
การทุจริตดานการตรวจรับงาน การเบียดบังงบประมาณหลวง การเบียดบังงบประมาณสนับสนุนเกษตรกร 
การทุจริตคาชดเชยความเดือดรอนของเกษตรกร การปลอมปนปจจัยการผลติและการเบียดบังโอกาส 
 อําภา จันทรากาศ (2543) ไดวิจัยเรื่องทุนทางสังคมท่ีสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน พบวา 
ทุนทางสังคมท้ังทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนกลุม ทุนเครือญาติ และ
เครือขายท่ีมีอยูในชุมชนสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งเพราะชุมชนไดใชทุนทางสังคมมาเปนพ้ืนฐาน
ในการเสริมสรางความม่ันคงและยั่งยืนใหกับชุมชน และปจจัยท่ีสําคัญ คือ การมีสวนรวมของผูคนในชุมชน
และการมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีทําใหชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งของชุมชน การท่ีผูคนมารวมกลุมกัน
ไดมีความรูสึกและตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชนท่ีตองดูแลรับผิดชอบรวมกันทําใหชุมชน
เกิดการเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ในชุมชน จึงทําใหการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชนมาใชได
เกิดประโยชนตอชุมชนอยางมีประสิทธิภาพสามารถสรางอํานาจตอรองถึงภายนอกและชุมชนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติและสังคมภายนอกไดอยางมีศักดิ์ศรีและ
ยังคงรักษาความเปนชุมชนไดอยางตอเนื่อง 
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 จันทรออน ปลองทอง (2544) ไดวิจัยเรื่องบทบาทการมีสวนรวมการสรางเครือขายพัฒนา
ทองถ่ินในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม พบวา บทบาทการมีสวนรวมการสรางเครือขายพัฒนาทองถ่ินระหวาง
โรงเรียนองคการปกครองสวนทองถ่ินหนวยงานภาครัฐหนวยงานภาคเอกชนในดานขนาดผูนําการศึกษา
อาชีพและวัฒนธรรมจะมีบทบาทเทาเทียมกันในการพัฒนา 
 พีระพงษ สุดประเสริฐ (2544) ไดวิจัยเรื่องการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งในเขตปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดชลบุรี พบวา แนวทางการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง คือ กระบวน 3 ส ไดแก 
 1. สราง หมายถึง รวมกันสรางกลุมชาวบานท่ีมีระบบการจัดการแบบใหมท่ีเรียกวา กลุม 
การเรียนรูโดยมีปจจัยเริ่มตนอยางนอย 3 ประการ คือ 
  1.1 ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  1.2 ผูนําชุมชน 
  1.3 องคความรูในการบริหารจัดการกลุม 
 2. เสริม หมายถึง การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูแกกลุมท่ีสรางข้ึนใหเปนกลุมเขมแข็ง
โดยเสริมการเรียนรูใหเกิดกระบวนการเรียนรู 2 ประการ คือ องคกรภายนอกและกองทุนสนับสนุนการเรียนรู 
 3. สืบสาน หมายถึง การสืบสานใหกลุมเขมแข็งโดยเชื่อมโยงเครือขาย 2 ระดับ คือ 
  3.1 เชื่อมโยงภายในชุมชนระหวางกลุมตางๆ เพ่ือเปนชุมชนเขมแข็ง 
  3.2 เชื่อมโยงกับชุมชนเขมแข็งและองคกรภายนอกชุมชนเพ่ือใหชุมชนรักษาสภาพ
ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนสืบตอไปได 



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 งานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาญจนบุรี ใชการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายในจังหวัดกาญจนบุรี หนวยงานภาครัฐท่ีสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน 

3.1 กลุมประชากรเปาหมาย 
 1) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment) ไดแก เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 
ซ่ึงปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป 
 2) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment) ไดแก ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงมีความเก่ียวของอันมีสวนไดสวนเสียในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3.2 การกําหนดวิธีการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ 
   จํานวนกลุมตัวอยางมีขนาดท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับจํานวนประชากรของการวิจัย ระดับความแมนยํา 
และการยอมรับความคลาดเคลื่อน โดยท่ัวไปการยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 5% ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95% การใชกลุมตัวอยางอางอิงไปสูประชากรและมีความเชื่อถือไดมากท่ีสุด หรือเกิดความคลาดเคลื่อน 
นอยท่ีสุด การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสามารถทําไดหลายวิธี เชน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยเกณฑท่ีใชกับประชากรท่ีทราบแนนอน จํานวนประชากรเปนหลักรอย ใชกลุมตัวอยาง 25% ของ
จํานวนประชากร หรอืกรณีสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จะใชสูตรของ Yamane ดังนี้ 

       N =  N
1+N𝑒2

 

   โดยให  N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
       n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

3.3 ผลการศึกษาและวิเคราะหกลุมตัวอยางของหนวยงาน 
  การศึกษาประชากรของแตละหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเปนรายหนวยงาน โดยวิเคราะห
ถึงลักษณะความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ เพ่ือกําหนดกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) 
และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment) 
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  1) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment) ไดแก เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 
ซ่ึงปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป 
  กลุมตัวอยางของการสํารวจ คัดเลือกกลุมตัวอยางจากรายชื่อเจาหนาท่ีภายในของหนวยงาน
ท่ีหนวยงานรับการประเมินจัดสงใหผูรับจาง ซ่ึงจะตองมีจํานวนและสัดสวนตามภารกิจของหนวยงาน และ
ระดับตําแหนงของเจาหนาท่ี รวมถึงกรณีหนวยงานมีโครงสรางในระดับภูมิภาค/พ้ืนท่ี จะตองครอบคลุม
เจาหนาท่ีท่ีถูกคัดเลือกจะตองมีขนาดอยางนอย 100 ตัวอยาง หรือกรณีหนวยงานมีประชากรจํานวนนอย
จะเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด โดยจะตองมีลักษณะความเปนตัวแทนท่ีดีของหนวยงานตามหลัก
วิชาการ รวมท้ังมีจํานวนและสัดสวนครอบคลุมตามภารกิจของหนวยงาน ระดับตําแหนงของเจาหนาท่ี 
และพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของหนวยงาน (โดยประมาณ) 
  2) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment) ไดแก ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงมีความเก่ียวของอันมีสวนไดสวนเสียในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  กลุมตัวอยางของการสํารวจ คัดเลือกกลุมตัวอยางจากรายชื่อผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกท่ีหนวยงานรับการประเมินจัดสงใหผูรับจาง ซ่ึงจะตองมีจํานวนและครอบคลุมตามภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน รวมถึงกรณีหนวยงานมีโครงสราง
ในระดับภูมิภาค/พ้ืนท่ี จะตองครอบคลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
  กลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกจะตองมีขนาดอยางนอย 100 ตัวอยาง หรือกรณีหนวยงานมีประชากร
จํานวนนอย จะเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด โดยจะตองมีลักษณะความเปนตัวแทนท่ีดีของหนวยงาน
ตามหลักวิชาการ รวมท้ังมีจํานวนและสัดสวนครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละภารกิจและพ้ืนท่ี 
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   3) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment) ผูรับจางจะแจงกําหนดการการจัดสงแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ และติดตามการตอบแบบสํารวจของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานท่ีรับการประเมินจะตองตอบ
แบบสํารวจ จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน และจัดสงใหผูรับจางโดยจําแนกเปน 2 รอบ 

3.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใชวิธีวิจัย
ท่ีสําคัญ 2 วิธี คือ 
  1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารหรือหลักฐานตางๆ 
ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) 
โดยใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือ
กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
  2) การวิจัยสํารวจจากกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ
ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
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Integrity and Transparency Assessment) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment) ซ่ึงเก่ียวกับความรูความเขาใจและประสบการณ
ของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เก่ียวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและ
พฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐ ในเรื่อง ดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลัก
วิชาการ 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  หลังจากท่ีมีการเก็บขอมูลแลวผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีเก็บไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นวิเคราะหผล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมสําเร็จรูปมีคาสถิติท่ีใช ดังนี้ 
  3.5.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1).อัตรารอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage or Percent) คือ สัดสวนเม่ือเทียบ ตอ 100 
การคํานวณก็ทําไดงาย โดยเอา 100 ไปคูณสัดสวนท่ีตองการหา ผลลัพธก็จะออกมาเปนรอยละ หรือ
เปอรเซ็นต 
   2).คาเฉลี่ย (Mean : x ) 

x
x

N
= ∑  

    เม่ือ x  แทน คาเฉลี่ย 
     x∑  แทน  ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

     N  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 
   3).คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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    เม่ือ . .S D  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     x  แทน คะแนนระดับการประเมิน 

     x  แทน คาเฉลี่ย 

     N  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 

  3.5.2 สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1) คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และคณะ, 2545, หนา 145) 
เพ่ือวัดความเท่ียงตรง (Validity) 

R
IOC

N
= ∑  

    เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา 
     R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด 

     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
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   2) คาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชคาอัตราสวนวิกฤต (t) เปนรายขอตามวิธีการของ t-test 
(ลวน สายยศ และคณะ, 2538, หนา 104)

 h i

h i

h i

x xt
S S
N N

−
=

+
 

    เม่ือ t  แทน คาท่ีใชพิจารณาของการแจกแจงแบบที 

     hx  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

     ix  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

     hS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

     iS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 

     N  แทน จํานวนคนในแตละกลุมซ่ึงเทากัน 

3.6 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  
 การดําเนินการสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ดวยแบบสํารวจ 3 แบบ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ 
 1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 
Assessment) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face – to - Face Interview) 
ทางไปรษณีย ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ทางโทรศัพท ทางแบบสอบถามออนไลน ตามความเหมาะสม
ในการวิจัย (ภาคผนวก 1) 
 2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 
Assessment) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face – to - Face Interview)  
ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ทางแบบสอบถามออนไลน ตามความเหมาะสม
ในการวิจัย (ภาคผนวก 2) 
 3) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) เปนการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ใชหลักฐานเชิงประจักษโดยหนวยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบสํารวจ แลวแนบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออางอิงประกอบโดยใชแบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน (ภาคผนวก 3 
และ ภาคผนวก 4) 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากเครื่องมือสําหรับการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ จากนั้น
จะนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม เพ่ือวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ตามลําดับ
ข้ันตอน ดังนี้ 
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  1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 
Assessment) เปนแบบสํารวจท่ีใชกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานภาครัฐซ่ึงในแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจะแบงออกเปนสวนยอยๆ โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห
คาทางสถิติ ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัยโดยกําหนดระดับความคิดเห็นโดย 
ใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) แบงมาตราสวนประมาณคา กําหนดชวงระดับของความคิดเห็น
ออกเปน 4 ระดับ คือ 

ตารางท่ี 1 เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
ระดับ การแปลคา 

1 ไมมี/ไมเห็นดวย 

2 มีคอนขางนอย/คอนขางไมเห็นดวย 

3 มีคอนขางมาก/คอนขางเห็นดวย 

4 มีมาก/เห็นดวย 

  เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบงอันตรภาคชั้นของ
ระดับความคิดเห็นแตละระดับ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลีย่ = 
คาสูงสุด−คาต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

     = 
4−1
4

  = 0.75 

  ระดับคาเฉลี่ย  1.00 -1.72  = 0 ไมมี/ไมเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  1.73 -2.48  = 33 คอนขางนอย/คอนขางไมเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  2.49 -3.24  = 67 มีคอนขางมาก/คอนขางเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  3.25 -4.00  = 100 มีมาก/เห็นดวย 

  2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 
Assessment) แบงออกเปนสวนยอยๆ 3 สวน ดังนี้ 
    สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
    สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
    สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
  หลังจากไดรวบรวมแบบสํารวจความคิดเห็นในแตละสวน นํามาวิเคราะหคาทางสถิติ ประกอบดวย
การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็นโดยใชมาตรวัดของลิเคิรท 
(Likert Scale) แบงมาตราสวนประมาณคา กําหนดชวงระดับของความคิดเห็นออกเปน 4 ระดับ คือ 
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ตารางท่ี 2 เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ระดับ การแปลคา 

1 ไมมี/ไมเห็นดวย 

2 มีคอนขางนอย/คอนขางไมเห็นดวย 

3 มีคอนขางมาก/คอนขางเห็นดวย 

4 มีมาก/เห็นดวย 

  เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบงอันตรภาคชั้นของ
ระดับความคิดเห็นแตละระดับ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลีย่ = 
คาสูงสุด−คาต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

     = 
4−1
4

  = 0.75 

  ระดับคาเฉลี่ย  1.00 -1.72  = 0 ไมมี/ไมเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  1.73 -2.48  = 33 คอนขางนอย/คอนขางไมเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  2.49 -3.24  = 67 มีคอนขางมาก/คอนขางเห็นดวย 
  ระดับคาเฉลี่ย  3.25 -4.00  = 100 มีมาก/เห็นดวย 

  3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดาํเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบงออกเปน 2 รอบ ดังนี้ 
   3.1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) รอบท่ี 1 ใชประเมินในดัชนีความพรอมรับผิด ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษนี้ พรอมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 
มีกรอบการประเมิน ดังนี้ 
    1) ดัชนีความโปรงใส 
    2) ดัชนีความพรอมรับผิด 
    3) ดัชนีความปลอกจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
    5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
   โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ในแตละสวน นํามาวิเคราะห
คาทางสถิติ ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
   3.2) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) รอบท่ี 2 แบงเปน 2 สวน ไดแก 
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    สวนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
ตามภารกิจหลัก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    สวนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
ในภาพรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ในแตละสวน นํามาวิเคราะห
คาทางสถิติ ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอ
ขอมูลในรปูแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

3.8 วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ข้ันตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับหนวยงานท่ีเขารับการประเมินมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  3.8.1 กอนการดําเนินการวิจัย  
  หนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตองเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับการประเมิน ดังนี้ 
  1) เขารวมการประชุมโครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการตลอดจนวิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ 
 2) การประสานงานของหนวยงานภาครัฐ ในการเขาตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานของหนวยงานกับผูรับจางท่ีเขาตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ 
 3) จัดเตรียมชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยูและ E-mail 
ของบุคลากรท้ังหมดใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนดและจัดสงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพ่ือใชในการเก็บขอมูลตามแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) ตอไป 
 4) จัดเตรียมชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยูและ E-mail 
ของผูมารับบริการท่ี หนวยงานภาครัฐ จํานวน 300 ราย สงใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ไดทําการสุมตัวอยางใหเหลือ 100 ราย หากมีจํานวนมากสามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดตามความเหมาะสม
และถูกตองตามหลักวิชาการในการเลือกสุมกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการเก็บขอมูลตามแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) ตอไป 
 5) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินตองจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใชประกอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity & Transparency 
Assessment: EBIT) โดยหนวยงานจัดสงแบบประเมิน EBIT พรอมหลักฐานประกอบหรือเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นโดยเลือกจากภารกิจหลักของหนวยงาน ท่ีมีความสําคัญ ใชเวลามาก  
ใชงบประมาณมาก มาเปนเกณฑในการเลือกภายใตแผนงาน/โครงการใหอยูในรอบระยะเวลาใน 
การประเมินตามปงบประมาณ เพ่ือนําผลคะแนนท่ีไดไปคํานวณรวมกับผลคะแนนของแบบประเมินอ่ืน 
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 6) ประสานงานหนวยงานในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) 
จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน 
 3.8.2 การดําเนินงานรวบรวมขอมูล 
 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมแบบ
สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity &Transparency Assessment: 
IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT) จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเปนท่ีเรียบรอยแลว จะดําเนินการในข้ันตอน
ประมวลผล ดังนี้ 
 1).ทําการตรวจประเมินและรวบรวมคะแนนจากแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ (Internal Integrity 
& Transparency Assessment: IIT), (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และ 
(Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) และรวบรวมขอมูลการถูกชี้มูล
ความผิดของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดสงผลคะแนนตามผลการประเมินภาพรวมเบื้องตน 
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดมีโอกาสอุทธรณ เฉพาะผลคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) รอบท่ี 2
พรอมสงหลักฐานเพ่ิมเติมในกรณีอุทธรณภายในระยะเวลา 14 วัน หากพนกําหนดจะไมสามารถอุทธรณ
ขอมูลได 
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดําเนินการประมวลผลขอมูลเปนครั้งสุดทาย แปลผล
คะแนนท่ีไดจัดทํา บทสรุปผูบริหาร และบทคัดยอ ใหกับผูวาจางเพ่ือสงตอใหกับหนวยงานภาครัฐตอไป 
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3.9 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระยะเวลา 
180 วัน เริ่มวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
2560 2561 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของให

ครอบคลุมตามวัตถุประสงคการวิจัย 
1 ถึง 31 ส.ค. 2560       

2. จัดประชุมชี้แจงผูประสานงานและ
ผูเก่ียวของ ณ อบต.ลาดหญา   

17 ส.ค. 2560       

3. สงมอบรายงานฉบับตน (Inception Report) 
ประกอบดวย กรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัยกลุมตัวอยาง แผนการดําเนินงาน 

1 ก.ย. 2560       

4. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล   1 ถึง 29 ก.ย. 2560       
5. เก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ รอบท่ี 1 1 ถึง 29 ก.ย. 2560       
6. สงมอบรายงานฉบับข้ันกลาง (Interim Report) 

รายงานความกาวหนาผลการจัดเก็บขอมูล  
31 ต.ค. 2560       

7. แจงผลคะแนน แบบสํารวจสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ EBIT รอบท่ี 2  

20 ต.ค. 2560 ถึง 
10 พ.ย. 2560 

      

8. เปดโอกาสใหอุทธรณขอมูลและรับขอมูล
เพ่ิมเติมแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
EBIT รอบท่ี 2 

20 ต.ค. 2560 ถึง 
24 พ.ย. 2560 

      

9. ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือรับทราบ
แนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือ/พัฒนาระบบ 

30 พ.ย. 2560       

10. เขียนรายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง (ภาพรวม) 
เขียนรายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง (รายหนวยงาน) 

1 ต.ค. 2560 ถึง 
15 ธ.ค. 2560 

      

11. สงมอบรายงานฉบับข้ันสุดทาย ฉบับราง 
(Draft Final Report)  

29 ธ.ค. 2560       

12. สงมอบรายงานฉบับข้ันสุดทาย ฉบับ
สมบูรณ (Final Report) 

31 ม.ค. 2561       
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3.10 การกําหนดวิธีการในการเก็บขอมูลใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
  ผูรับจางจะดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจท้ัง 3 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment) ผูรับจางจะเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในโดยใชวิธี 
การเก็บขอมูลทางแบบสํารวจออนไลน ทางการสัมภาษณแบบเผชิญหนา ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย 
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือการสํารวจทางอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงจะตองเปนการเก็บขอมูล
โดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง ไมมีการระบุตัวตนของผูตอบแบบสํารวจ และสามารถสอบทาน
ฐานขอมูลได (ภาคผนวก 1) ดําเนินการในชวงระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2560 
  2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment) ผูรับจางจะเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใชวิธี 
การเก็บขอมูลทางแบบสํารวจออนไลน ทางการสัมภาษณแบบเผชิญหนา ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย 
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือการสํารวจทางอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงจะตองเปนการเก็บขอมูล
โดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง ไมมีการระบุตัวตนของผูตอบแบบสํารวจ และสามารถสอบทาน
ฐานขอมูลได (ภาคผนวก 2) ดําเนินการในชวงระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2560 
  3) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment) ผูรับจางแจงกําหนดการ การจัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และติดตามการตอบ
แบบสํารวจของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานท่ีรับการประเมินจะตองตอบแบบสํารวจจํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 
และจัดสงใหผูรับจาง สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดการสงหลักฐานเชิงประจักษ เปน 2 รอบ 
ดังนี้ (ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4) 
  รอบท่ี 1 สงหลักฐานเชิงประจักษของหนวยงาน ภายในวันท่ีเขาตรวจประเมินหนวยงาน
(ตามหนังสือแจง) 
  รอบท่ี 2 สงหลักฐานเชิงประจักษของหนวยงาน ภายในวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
  4) การเก็บขอมูลจากการถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. โดย
ทางผูรับจางประสานติดตอขอขอมูลจาก สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาญจนบุรี  
  การเก็บขอมูล ใชวิธีการเก็บขอมูลทางแบบสํารวจออนไลน ทางการสัมภาษณแบบเผชิญหนา 
ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือการสํารวจทางอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม 
โดยจะตองเปนการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง และจะตองไมมีการระบุตัวตน
ของผูตอบแบบสํารวจ 

3.11 แนวทางการประชาสัมพันธโครงการใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน 
 ผูรับจางจดัโครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และไดเรียนเชิญ ทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรีเปนวิทยากรชี้แจง
วัตถุประสงคในการดําเนินการและเรียนเชิญ ผูอํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี 
มาเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
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ภาครัฐ รวมท้ังใหความรูเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ประกอบดวยเจาหนาท่ีพนักงานปองกันการทุจริต
ปฏิบัติการ หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวรองทุกข นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ชํานาญการ นิติกรปฏิบัติการ ผูประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล มารับทราบแนวทาง ข้ันตอน วิธีการเก็บขอมูลแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 และกําหนดวันจัดสงเอกสารใหกับผูรับจาง โดยทําเปน
หนังสือแจงเรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ใหทราบถึงกําหนดการ (ภาคผนวก 5) 

3.12 เกณฑการประเมินผล  
 เกณฑการประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐมีคาคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 เกณฑการประเมินผล 
ชวงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

80 - 100 สูงมาก 
60 - 79.99 สูง 
40 - 59.99 ปานกลาง 
20 - 39.99 ต่ํา 
0 - 19.99 ต่ํามาก 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล
บองตี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
  4.1.1 การศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักของหนวยงาน 
    องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานใน
หนวยงาน มีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนปฏิบัติราชการประจําป โครงสรางหนวยงาน และกรอบอัตรากําลัง จํานวน 30 คน การตอบแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based) และเอกสารหลักฐานประกอบ ไดกําหนด
ภารกิจหลักในการใหบริการ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1.2 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) 
ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal)  
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. อายุ     
             ต่ํากวา 20 ป  - - 
             20 – 40 ป 15 50.00 
             41 – 60 ป 15 50.00 
             มากกวา 60 ป - - 

รวม 30 100.00 
2. เพศ       
             ชาย 10 33.33 
             หญิง 20 66.67 

รวม 30 100.00 
3. ระดับการศึกษา     
             ต่ํากวาปริญญาตรี 7 23.33 
             ปริญญาตร ี 21 70.00 
             ปริญญาโท 2 6.67 
             ปริญญาเอก - - 

รวม 30 100.00 
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4. ระดับตําแหนง   
             บริหารระดับสูง - - 
             หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 2 6.67 
             ขาราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 2 6.67 
             ขาราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 8 26.67 
             ลูกจาง/พนักงานจาง 18 60.00 

รวม 30 100.00 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน   
             ต่ํากวา 5 ป 15 50.00 
             5 – 10 ป 15 50.00 
             11 – 20 ป - - 
             มากกวา 20 ป - - 

รวม 30 100.00 

  จากตารางท่ี 5 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal) พบวา มีบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ท้ังหมด 30 คน คิดเปนรอยละ 100.00 สวนมากเปนเพศหญิง 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีอายุ 20 – 40 ป 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และอายุ 41 – 60 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเปนผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา 
คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 6.67 สวนมากมีระดับตําแหนงลูกจาง/พนักงานจาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมา คือ ตําแหนงขาราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และ
ตําแหนงขาราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ตําแหนงหัวหนา/
ผูอํานวยการข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานต่ํากวา 5 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ 
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  4.1.3 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 
ดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. อายุ        
              ต่ํากวา 20 ป 1 1.00 
              20 – 40 ป 36 36.00 
              41 – 60 ป 61 61.00 
              มากกวา 60 ป  2 2.00 

รวม 100 100.00 
2. เพศ       
             ชาย 53 53.00 
             หญิง 47 47.00 

รวม 100 100.00 
3. ระดับการศึกษา     
             ต่ํากวาปริญญาตรี 78 78.00 
             ปริญญาตร ี 22 22.00 
             ปริญญาโท - - 
             ปริญญาเอก - - 

รวม 100 100.00 
4. อาชีพ      
              เจาหนาท่ีของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/ 
              พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4 4.00 

              พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว 96 96.00 
              รับจางท่ัวไป - - 
              ไมไดประกอบอาชีพ - - 
              เกษตรกร (ทําไร/ทํานา/ทําสวน) - - 
              คาขาย - - 
              นักเรียน/นักศึกษา - - 

รวม 100 100.00 

  จากตารางท่ี 6 ผลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
(External) พบวา ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ ท่ีตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ท้ังหมด 100 คน คิดเปน
รอยละ 100.00 สวนมากเปนเพศชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และเพศหญิง จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 47.00 และสวนมากมีอาย ุ41 - 60 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมา 
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คือ อายุ 20 – 40 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 78.00 และระดับปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และสวนมากประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 96.00 และอาชีพเจาหนาท่ี
ของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 

  4.1.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลบองตี้ ขอมูลท่ีจัดเก็บได จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูลการสัมภาษณแบบเผชิญหนา และ
ประเภทของแบบสํารวจ ดังตารางท่ี 7 และภาพท่ี 7 

ตารางท่ี 7 จํานวนขอมูลท่ีจัดเก็บได จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูลและประเภทของแบบสํารวจ 

ประเภทของแบบสํารวจ 

วิธีการเก็บขอมูล 
การสัมภาษณ
แบบเผชิญหนา 

(คน) 

โทรศัพท/
ไปรษณีย 

(คน) 

แบบสํารวจ
ออนไลน 

(คน) 

การจัดสง 
ขอมูล  
(แฟม) 

1. แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได 
    สวนเสียภายใน (IIT) 

30 - - - 

2. แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได 
    สวนเสียภายนอก (EIT) 

100 - - - 

3. แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) - - - 3 

  จากตารางท่ี 7 จํานวนขอมูลท่ีจัดเก็บได จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูลและประเภทของแบบ
สํารวจ พบวา แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal and Integrity Transparency 
Assessment) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนา จํานวนท้ังหมด 30 คน และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External and Integrity Transparency Assessment) เก็บ
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนา จํานวนท้ังหมด 100 คน และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence - Based and Integrity Transparency Assessment) เก็บขอมูลไดจากเอกสาร/หลักฐาน
ของหนวยงาน จํานวนท้ังหมด 3 แฟม 

 

 

 

 

 

 
 

 



38 
 

81.45 

69.79 

83.38 52.01 

68.98 

ความโปรงใส 

ความพรอมรับผิด 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคกร 

คุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน 

ภาพท่ี 7 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จําแนกตามแหลงขอมูล 

 

  จากภาพท่ี 7 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จําแนกตาม
วิธีการเก็บขอมูลและประเภทของแบบสํารวจ พบวา คะแนนจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Based) เทากับ รอยละ 81.82 คะแนนจากกลุมบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal) เทากับ รอยละ 70.84 และคะแนนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 
เทากับ รอยละ 65.16  

 4.1.5 แผนภาพแสดงสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ดังภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 8 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตาํบลบองตี ้

 คะแนน ITA = 72.82 
(คะแนนที่ถวงน้ําหนกัแลว) 

ระดับผลการประเมิน 
สูง 

ดัชนี 
คะแนนดัชนี 

(รอยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

ความโปรงใส 81.45 สูงมาก 
ความพรอมรับผิด 69.79 สูง 
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

83.38 สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 52.01 ปานกลาง 
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 68.98 สูง 

 จากภาพท่ี 8 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบองตี้ พบวา ผลการประเมินโดยรวม เทากับ รอยละ 72.82 อยูในระดับ สูง และมีผล
การประเมินดัชนีความโปรงใส เทากับ รอยละ 81.45 มีผลการประเมินระดับ สูงมาก ดัชนีความพรอม
รับผิด เทากับ รอยละ 69.79 มีผลการประเมินระดับ สูง ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
เทากับ รอยละ 83.38 มีผลการประเมินระดับ สูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เทากับ รอยละ 
52.01 มีผลการประเมินระดับ ปานกลาง และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เทากับ รอยละ 
68.98 มีผลการประเมินระดับ สูง 

81.82 
70.84 

65.16 
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คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูลและประเภทของแบบสํารวจ 
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 4.1.6 ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบองตี ้
ท่ี 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัดยอยในการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนท่ีได 

(100) 
คะแนนหลัง
ถวงน้ําหนัก 

1 ความโปรงใส 26       81.45 21.18 

1.1 การให เปดเผย และเขาถงึขอมูล        90.95  

   1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจดัจาง  100.00     100.00  

   1.1.2 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน  100.00   63.81 81.90  

1.2 การมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย        71.94  

   1.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน  66.67   62.06 64.36  

   1.2.2 การจัดการเรือ่งรองเรียน  100.00   59.04 79.52  

2 ความพรอมรับผิด  18       69.79 12.56 
2.1 ความพรอมรับผิด        66.02  
   2.1.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน    72.59 57.34 64.97  
   2.1.2 ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน    71.33 62.80 67.07  
2.2 เจตจํานงสุจริต        77.32  
   2.2.1 เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  100.00 71.85 60.12 77.32  

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  22       83.38 18.34 
3.1 การถกูชีมู้ลความผิด        100.00  
   3.1.1 เรือ่งชี้มลูความผิด  100.00     100.00  
3.2 การทุจริตตอหนาที ่        82.13  
   3.2.1 การรับสินบน    81.73 78.41 80.07  
   3.2.2 การใชตําแหนงหนาที่ในการเอือ้ประโยชน    90.05 78.31 84.18  
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย        69.27  
   3.3.1 ความปลอดจากการทจุริตเชิงนโยบาย    81.20 57.33 69.27  

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  16       52.01 8.32 
4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน        63.17  
   4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต    61.13   61.13  
   4.1.2 การไมทนตอการทุจริต    65.57   65.57  
   4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต    62.80   62.80  
4.2 การปองกนัผลประโยชนทับซอน        60.31  
   4.2.1 การดําเนินการเพ่ือปองกนัผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  50.00 70.62   60.31  
4.3 การปองกนัและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน        31.14  
   4.3.1 แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ  0.00 63.43   31.72  
   4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน  0.00 61.12   30.56  

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  18       68.98 12.42 
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน        69.56  
   5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00   61.75 80.88  
   5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  50.00   66.48 58.24  
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน        68.69  
   5.2.1 การบริหารงานบุคคล    66.36   66.36  
   5.2.2 การบริหารงบประมาณ    68.93   68.93  
   5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน    68.22   68.22  
   5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมในการทาํงาน    71.27   71.27  

คะแนนรายแบบสํารวจ  81.82 70.84 65.16   

คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 72.82 
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 จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลบองตี้ พิจารณาตามดัชน ีตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอย ท้ัง 5 ดาน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 1) ดัชนคีวามโปรงใส (Transparency Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 81.45 
ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) และความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) 
เพ่ือวัดระดับ ดังตอไปนี้ 
  1.1) การให เปดเผย และการเขาถึงขอมูล ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 90.95 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไดคะแนนเทากับ รอยละ 100.00 โดย
เปนคะแนนท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) 
    • การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 81.90 
โดยเปนคะแนนท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 100.00 
และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณ
ในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 63.81 
  เห็นไดวา Evidence – Based และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – 
Based ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 
  1.2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 71.94 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 64.36 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 66.67 และคะแนนท่ี
ไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการ
จากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 62.06 
    • การจัดการเรื่องรองเรียน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 79.52 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก
ขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 100.00 และคะแนนท่ีไดจาก
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 59.04 
  เห็นไดวา Evidence – Based และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – 
Based ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการจัดการเรื่องรองเรียน 
 2) ดัชนคีวามพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ  69.79
ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ความคิดเห็นของบุคลากรหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) 
เพ่ือวัดระดับ ดังตอไปนี้ 
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  2.1) ความพรอมรับผิด ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 66.02 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย 
ดังนี้ 
    • ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 64.97 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
เทากับ รอยละ 72.59 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประสบการณในการรบับริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 57.34 
    • ความพรอมรบัผิดในการบริหารงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 67.07 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
เทากับ รอยละ 71.33 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประสบการณในการรบับริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 62.80 
  เห็นไดวา Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย Internal ไดคะแนนสูงกวา 
ในเรื่อง ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน และความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 
  2.2) เจตจํานงสุจริต ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 77.32 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย 
ดังนี้ 
    • เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 77.32 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 100.00 ความคิดเห็น
ของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับ รอยละ 
71.85 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณ
ในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 60.12 
  เห็นไดวา Evidence – Based Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence 
– Based ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) โดยรวม
ไดคะแนนเทากับ รอยละ 83.38 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) 
ความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ (External) เพ่ือวัดระดับ ดังตอไปนี้ 
  3.1) การถูกชี้มูลความผิด ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย 
ดังนี้ 
    • เรื่องชี้มูลความผิด ไดคะแนนเทากับ รอยละ 100.00 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากขอมูล
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) 
  3.2) การทุจริตตอหนาท่ี ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 82.13 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย 
ดังนี ้
    • การรับสินบน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 80.07 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็น
ของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับ รอยละ 
81.73 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณ
ในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 78.41 
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    • การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 84.18 โดย
เปนคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ 
(Internal) เทากับ รอยละ 90.05 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 78.31 
  เห็นไดวา Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย Internal ไดคะแนนสูงกวา 
ในเรื่อง การรับสินบน และการใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 
  3.3) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 69.27 โดย
มีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ไดคะแนนเทากับ รอยละ 69.27 โดยเปน
คะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ 
(Internal) เทากับ รอยละ 81.20 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 57.33 
  เห็นไดวา Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย Internal ไดคะแนนสูงกวา 
ในเรื่อง ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ 
รอยละ 52.01 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) และความคิดเห็น
ของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เพ่ือวัดระดับ 
ดังตอไปนี้ 
  4.1) การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 63.17 โดย
มีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไดคะแนนเทากับ รอยละ 61.13 โดยเปนคะแนนท่ี
ไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
    • การไมทนตอการทุจริต ไดคะแนนเทากับ รอยละ 65.57 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal)  
    • การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต ไดคะแนนเทากับ รอยละ 62.80 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
  4.2) การปองกันผลประโยชนทับซอน ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 60.31 โดยมีรายละเอียด 
ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับ 
รอยละ 60.31 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ 
รอยละ 50.00 และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับ รอยละ 70.62 
  เห็นไดวา Evidence – Based และ Internal ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – Based 
ไดคะแนนต่ํากวา ในเรื่อง การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
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  4.3) การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 31.14
โดยมีรายละเอียด ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดคะแนนเทากับ รอยละ 31.72 
โดยเปนคะแนนท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 0.00 
และคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ภาครัฐ (Internal) เทากับ รอยละ 63.43 
    • การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 30.56 โดยเปน
คะแนนท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 0.00 และ
คะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ 
(Internal) เทากับ รอยละ 61.12 
  เห็นไดวา Evidence – Based และ Internal ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – Based 
ไดคะแนนต่ํากวา ในเรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบถวงดุล
ภายในหนวยงาน 
 5) ดัชนคีุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  (Work Integrity Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ 
รอยละ 68.98 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ความคิดเห็นของ
บุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
(External) เพ่ือวัดระดับ ดังตอไปนี้ 
  5.1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 69.56 โดยมี
รายละเอียด ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
    • มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 80.88 โดยเปนคะแนนท่ีได
จากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 100.00 และคะแนนท่ีได
จากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการ
จากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 61.75 
    • ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 58.24 โดยเปนคะแนน
ท่ีไดจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) เทากับ รอยละ 50.00 และคะแนนท่ี
ไดจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการ
จากหนวยงานภาครัฐ (External) เทากับ รอยละ 66.48 
  เห็นไดวา Evidence – Based และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – Based 
ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ Evidence – Based ไดคะแนนต่ํากวา ใน
เรื่องความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5.2) คุณธรรมในการบริหารงาน ไดคะแนนรวมเทากับ รอยละ 68.69 โดยมีรายละเอียด 
ตัวชี้วัดยอย ดังนี้  
    • การบริหารงานบุคคล ไดคะแนนเทากับ รอยละ 66.36 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
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    • การบริหารงบประมาณ ไดคะแนนเทากับ รอยละ 68.93 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
    • คุณธรรมในการมอบหมายงาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 68.22 โดยเปนคะแนนท่ี
ไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
    • การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 71.27 โดยเปน
คะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ 
(Internal) 

4.2 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากแบบสํารวจ 
 1) ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 
& Transparency Assessment) มีดังนี้ 
   • ไมมี 
 2) ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 
& Transparency Assessment) มีดังนี้ 
   • ไมมี 
 3) ขอเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity & 
Transparency Assessment) มีดังนี้ 
  ประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานจะตองปรับปรุงการดําเนินงานตามแบบการประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence – Based) มี 5 ประเด็น ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานจะตองปรับปรุงการดําเนินงาน 
EBIT ท่ีบกพรอง ประเด็นท่ีตองปรับปรุง 

EBIT 1 หนวยงานเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวน

รวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

ควรใหผูมีสวนไดสวนเสยีเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

EBIT 3 หนวยงานของทานมีการ

ปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจ

หลักดวยความเปนธรรม 

ควรมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลา

ท่ีใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ทราบอยางชัดเจน 

EBIT 9 หนวยงานมีการดําเนินการ

เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน 

1) 
 

2) 
 

ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน 
ควรมีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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EBIT ท่ีบกพรอง ประเด็นท่ีตองปรับปรุง 

EBIT 10 หนวยงานของทานมีการ

ดําเนินการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

1) 
 
 
 
2) 

 
 
 

 

 
 

ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ควรมีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

EBIT 11 เจาหนาท่ีในหนวยงานมี

การรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการ

บริหารงานในหนวยงาน 

1) 
 

2) 
 
 

 

ควรมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส 
การรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 
กลุมดังกลาวควรมีกิจจรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใส
ยิ่งข้ึน 

 



บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการประเมินได ดังนี ้

5.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
 สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล
บองตี้ โดยรวมไดคะแนน รอยละ 72.82 ผลการประเมินอยูในระดับ สูง หากพิจารณาตามดัชนีและตัวชี้วัด 
ท้ัง 5 ดาน โดยสรุปผลตามดัชนีควรพัฒนา และดัชนีควรสงเสริมและรักษาระดับไว คือ 
 5.1.1 ดัชนีควรพัฒนา ไดแก 
  • ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 81.45 
ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) และความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) 
เพ่ือวัดระดับ พบวา Evidence – Based และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – Based 
ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
และการจัดการเรื่องรองเรียน 
  • ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ  
69.79 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ความคิดเห็นของบุคลากร
หรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ (External) 
เพ่ือวัดระดับ พบวา Evidence - Based Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence - 
Based ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
  • ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 83.38 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence 
- Based) ความคิดเห็นของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 
และความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการ
จากหนวยงานภาครัฐ (External) เพ่ือวัดระดับ พบวา Internal และ External ไมสอดคลองกัน โดย 
Internal ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง การรับสินบน การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน และความปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย 
  • ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยรวมไดคะแนน
เทากับ รอยละ 52.01 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) และความคิดเห็น
ของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เพ่ือวัดระดับ พบวา 
Evidence – Based และ Internal ไมสอดคลองกัน โดย Evidence – Based ไดคะแนนต่ํากวา ในเรื่อง 
การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 
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  • ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  (Work Integrity Index) โดยรวมไดคะแนน
เทากับ รอยละ 68.98 ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ความคิดเห็น
ของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และความคิดเห็น
ของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
(External) เพ่ือวัดระดับ พบวา Evidence – Based และ External ไมสอดคลองกัน โดย Evidence 
– Based ไดคะแนนสูงกวา ในเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ Evidence – Based ไดคะแนนต่ํากวา 
ในเรื่อง ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 5.1.2 ดัชนีควรสงเสริมและรักษาระดับไว 
  • ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 81.45 
มีระดับผลการประเมิน สูงมาก 
  • ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ  
69.79 มีระดับผลการประเมิน สูง 
  • ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 83.38 มีระดับผลการประเมิน สูงมาก 
  • ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  (Work Integrity Index) โดยรวมไดคะแนน
เทากับ รอยละ 68.98 มีระดับผลการประเมิน สูง 

5.2 อภิปรายผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
   ขอเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception – Based) โดยการวิเคราะห
ดัชนี และตัวชี้วัดท่ีเปนจุดบกพรองจากขอคําถามการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception – Based) 
พบวา ดัชนีท่ีเปนจุดบกพรองมีจํานวน 5 ดัชนี ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ขอเสนอแนะตามดัชนี ตัวชี้วัดและประเด็นท่ีตองปรับปรุง 

ดัชนีท่ีบกพรอง 
แหลงขอมลู ตัวชี้วัด 

ท่ีตองปรับปรุง 
ประเด็น 

ท่ีตองปรับปรุง EBIT IIT EIT 
1) ดัชนีความโปรงใส 

 -  
• 
 
การมีสวนรวมของผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

- การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- การจัดการเรื่องรองเรียน 

2) ดัชนีความพรอมรับผิด 
   

• ความพรอมรับผิด - ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
- ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 

3) ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตใน 
การปฏิบัติงาน 

   
• 
 
ความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย 
 

- ความปลอดจากการทุจรติ 
เชิงนโยบาย 

4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร   - 

• 
 
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตในหนวยงาน 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรม 
การทํางานในหนวยงาน 

   
• 
 

มาตรฐานและคณุธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

- ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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 5.2.2 ขอเสนอแนะในการสงเสริมและรักษาระดับการทํางานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ 
   ขอเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception – Based) โดยการวิเคราะห
ดัชนี และตัวชี้วัดท่ีควรสงเสริมและรักษาระดับไวจากขอคําถามการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception 
– Based) พบวา ดัชนีท่ีควรสงเสริมและรักษาระดับไว มีจํานวน 5 ดัชนี ดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 ขอเสนอแนะตามดัชนี ตัวชี้วัดและประเด็นท่ีควรสงเสริมและรักษาระดับไว 
ดัชนีท่ีควรสงเสริม 
และรักษาระดับไว 

แหลงขอมลู ตัวชี้วัด 
ท่ีตองสงเสริมและรักษาระดับไว 

ประเด็น 
ท่ีตองสงเสริมและรักษาระดับไว EBIT IIT EIT 

1) ดัชนีความโปรงใส 
 -  

• 
 

การให เปดเผย และเขาถึง
ขอมูล 

- การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จาง 

2) ดัชนีความพรอมรับผิด    • เจตจํานงสจุริต - เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
3) ดัชนีความปลอดจาก

การทุจริตใน 
การปฏิบัติงาน 

   
• 
 
การถูกช้ีมูลความผิด - เรื่องช้ีมูลความผิด 

4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร 

  - 
• 
 

การสรางวัฒนธรรมสุจรติใน
หนวยงาน 

- การไมทนตอการทุจริต 

5) ดัชนีคุณธรรม 
การทํางานในหนวยงาน 

   
• คุณธรรมในการบริหารงาน - การบริหารสภาพแวดลอมใน 

การทํางาน 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ควรมีการดําเนินการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ใหสามารถแกไขขอบกพรอง 
ของหนวยงานได และสงผลใหมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ท่ีจะ
ทําใหหนวยงานมีระดับคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 
   1) ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงานใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ไดรับรูถึงการดําเนินงาน 
   2) ควรกําหนดผูประสานงานท่ีชัดเจน และผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูล
ควรเขารวมประชุม จะทําใหสามารถตองานไดอยางราบรื่น   
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ภาคผนวก 1 
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity & Transparency Assessment) 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเปน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก  
1. ดัชนีความโปรงใส 2. ดัชนีความพรอมรับผดิ 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแก 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็น 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็น 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ีเปนแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) ใชประเมินในดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยจะจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีภายในหนวยงานท่ีมี
อายุการทํางานมากกวา 1 ป ดวยจํานวนและสัดสวนท่ีมีลักษณะความเปนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
แบงเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงาน 

ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูลสวนบุคคลและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
อยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือใชเพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไป 
ในลักษณะภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุน 
ใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหนวยงานท่ีทานประเมนิ           
 

SQ1. อาย ุ
  ต่ํากวา 20 ป  20 – 40 ป  41 – 60 ป  มากกวา 60 ป 

SQ2. เพศ  ชาย  หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
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SQ4. ประเภทหนวยงาน/ระดับตําแหนง 

 องคกรอิสระ/องคกรตามรัฐธรรมนูญ/
 สํานักงานศาล (เฉพาะงานธุรการศาล) 

 สวนราชการระดับกรม/สวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ผูบริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 ขาราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
 ขาราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจาง/พนักงานราชการ 

 ผูบริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 ขาราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
 ขาราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจาง/พนักงานราชการ 

 บริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 ขาราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
 ขาราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

 รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 ผูบริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ลูกจาง 

 ผูบริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 เจาหนาที่องคการมหาชน 
 ลูกจาง 

 ผูบริหารระดับสูง 
 หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 
 บุคลากรประเภทวิชาการ 
 พนักงาน/ขาราชการ 
 ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
 พนักงาน/ขาราชการ 
 ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงานพิเศษ 
 ลูกจาง 

หมายเหต:ุ หากตําแหนงของทานไมปรากฏในตัวเลือก ใหเทียบเคียงกับตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสดุ 
SQ5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
  ต่ํากวา 5 ป  5 – 10 ป  11 – 20 ป  มากกวา 20 ป 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ดัชนีความพรอมรับผิด 
I1. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถ โดยมุงผลสําเร็จของงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I2. หนวยงานของทานมีความพรอมท่ีจะบริการหรือสงมอบผลงานตอสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I3. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ มากกวาการทําธุระสวนตัว
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I4. ทานระลึกอยูเสมอวาทานจะตองมีสวนในความรบัผิดชอบเมื่อหนวยงานเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน 
 ท่ีผิดพลาดของทาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I5. หนวยงานของทานมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจาหนาท่ีท่ีไมมคีวามรับผิดชอบตอการปฏบัิติงานตามภารกิจ
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I6. ผูบริหารของหนวยงานทานพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานน้ันสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I7. ผูบริหารของหนวยงานทานไดแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแนวแนวา จะมุงมั่นในการบริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I8. ผูบริหารของหนวยงานทานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริต 
 มากข้ึนในหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
I9. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  
 จากผูท่ีตองการสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I10. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I11. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานมีการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I12. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานมีสวนไดสวนเสียในสัญญาโครงการหรอืสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I13. คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงานมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหาร 
 ของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I14. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานทานถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ 
 กอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหน่ึง 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
I15. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคณุธรรม และซื่อสตัยสุจรติ ใหแกกันอยูเสมอ 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I16. หากทานพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานจะไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดาํเนินการ  
 (เชน รองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกสวนงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน) เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I17. เจาหนาท่ีท่ีทําการทุจริตในหนวยงานของทานยังคงลอยนวล และยังไดรับการยอมรับในหนวยงานอยู 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I18. หากเกิดการกระทําการทุจริตในหนวยงานของทาน เรื่องดังกลาวถือเปนเรื่องท่ีนาอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคม
 จากทุกสวนในหนวยงานเสมอ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I19. เจาหนาท่ีของหนวยงานทานยังคงมีการนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการ ไปใชในการสวนตัว 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I20. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหนวยงานทานมีการเอ้ือประโยชนตอบุคคลบางกลุม 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I21. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานทานถูกนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I22. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานทานสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงาน 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I23. หนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานทานมีการดําเนินงานอยางอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I24. หนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานทานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
 

 

 



55 
 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
I25. กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง  ๆ
 ในหนวยงานทาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสาย หรือผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I26. หนวยงานของทานมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเกง และเสริมสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานใหกับ
 หนวยงานอยางจงรักภักดี 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I27. หนวยงานของทานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  
 การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I28. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I29. หนวยงานของทานยังคงมีการรายงานการใชเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาวัสดุอุปกรณตาง ฯลฯ 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I30. หนวยงานของทานใชจายเงินงบประมาณตามความจําเปนและเกิดความคุมคาสูงสุด 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I31. ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระสวนตัว 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
I32. ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานมีการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  
 ไมเลือกปฏิบัติ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I33. ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตาม  
 ใหคําแนะนํา และรวมแกไขปญหา ในงานท่ีไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
I34. หนวยงานของทานมีความพรอมดานสถานท่ีและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอหนวยงานของทาน เพ่ือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใส 
และปองกันมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานกระทําการทุจริตตอหนาท่ี 

            

            

            

            

           
            
 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 



 

ภาคผนวก 2 
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity & Transparency Assessment) 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเปน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก  
1. ดัชนีความโปรงใส 2. ดัชนีความพรอมรับผดิ 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแก 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็น 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็น 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ีเปนแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ใชประเมินในดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยจะจัดเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกของหนวยงาน ดวยจํานวนและสัดสวนท่ีมีลักษณะความเปนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมสีวนไดสวนเสยีภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
แบงเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงาน 

ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 
มากยิง่ข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูลสวนบุคคลและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
อยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือใชเพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไป 
ในลักษณะภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุน 
ใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
            

ชื่อหนวยงานท่ีทานประเมนิ          
ทานเคยติดตอกับหนวยงานในเร่ืองใด          

SQ1. อาย ุ
  ต่ํากวา 20 ป  20 – 40 ป  41 – 60 ป  มากกวา 60 ป 
SQ2. เพศ  ชาย  หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
SQ4. อาชีพ 
  เจาหนาท่ีของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)          

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
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โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ดัชนีความโปรงใส 
E1. หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และ 
 ปรับขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E2. เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E3. หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคดิเห็นตอการปฏบัิติงาน 
 ของเจาหนาท่ีหรือการดําเนินงานของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E4. หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ตดิตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E5. หนวยงานมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและชองทางการรับเรื่องรองเรียน และประชาสมัพันธแนวทางการรับ 
 เรื่องรองเรียนใหประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ดัชนีความพรอมรับผิด 
E6. เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถ โดยมุงผลสําเร็จของงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E7. หนวยงานมีความพรอมท่ีจะบริการหรือสงมอบผลงานตอสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E8. เจาหนาท่ีของหนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ มากกวาการทําธุระสวนตัว 
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E9. เจาหนาท่ีของหนวยงานพรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E10. เจาหนาท่ีของหนวยงานพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัตงิานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E11. ผูบริหารของหนวยงานพรอมท่ีจะแสดงความรับผดิชอบ หากงานน้ันสงผลกระทบและเกิดความเสยีหายตอสังคมโดยรวม 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E12. ผูบริหารของหนวยงานมีภาพลักษณท่ียึดมั่นในความซื่อสตัยสจุริตในการบริหารงาน 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
E13. ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ 
 สิทธิประโยชนอ่ืนๆ จากผูท่ีตองการสรางความสมัพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E14. ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการเรยีกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E15. ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานเรียกรับเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ 
  เคย  ไมเคย 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
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E16. ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E17. ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
  เคย  ไมเคย 
E18. เจาหนาท่ีของหนวยงานมีสวนไดสวนเสียในสญัญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E19. คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงานมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหาร 
 ของหนวยงาน 
  มีมาก  มีคอนขางมาก  มีคอนขางนอย  ไมม ี
E20. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ  
 กอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหน่ึง 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
E21. เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครดั เปนมาตรฐาน และยดึหลักความถูกตองอยูเสมอ 
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
E22. เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยดึหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัต ิ
  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอหนวยงานท่ีทานประเมิน เพ่ือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณธรรมและความ
โปรงใส และปองกันมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานกระทําการทุจริตตอหนาท่ี 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 



 

ภาคผนวก 3 
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment) 

รอบท่ี 1 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเปน
การประเมินเพ่ือวัดระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก 1. 
ดัชนีความโปรงใส 2. ดัชนีความพรอมรับผดิ 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องคกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแก 1. แบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ีเปนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบท่ี 1 ใชประเมินในดัชนีความพรอมรับผิด ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษน้ี พรอมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน  

ผลการประเมนิจะแสดงถึงระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานไดรับ
ทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมาก
ยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี ้
 

ชื่อหนวยงาน             

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 

1. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไมมี” พรอมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานท่ีอางอิง ท้ังน้ี หนวยงานจะตองแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอางอิงประกอบการตอบแบบสํารวจดวย 

2. ติดเคร่ืองหมายท่ีหลักฐานในแตละขอ พรอมทําแถบสีเนนขอความในหลักฐานท่ีใชตอบ ท้ังน้ี เพ่ือใหผูตรวจประเมิน
 สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานไดตรงตามวัตถุประสงคของขอคาํถาม และใหคะแนน อยางแมนตรงมากท่ีสุด 

การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดัชนีความพรอมรับผิด 
EB1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูบริหารของหนวยงานไดแสดงเจตจาํนงสุจริตในการบริหารงานหนวยงานอยางไร 
1) ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจาํนงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            

การประเมินฯ Evidence – Based รอบท่ี 1 
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2) ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอสาธารณชน หรือไม 
 ม ี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            
3) ผูบริหารของหนวยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐในแตละดาน หรือไม 
(1) ดานความโปรงใส 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            
(2) ดานความพรอมรับผิด 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            
(3) ดานความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            
(4) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            
(5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมม ี
หมายเหต:ุ            
            

 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ สํานักงาน ป.ป.ช. 

 



 

ภาคผนวก 4 
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment) 

รอบท่ี 2 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก 1. ดัชนีความโปรงใส 2. ดัชนีความพรอมรับผิด  
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5. ดัชนีคุณธรรม
การทํางานในหนวยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแก 1. แบบสํารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ  
3. แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment 
(EIT) 

สําหรับแบบสํารวจนี้เปนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบท่ี 2 ใชประเมินในดัชนีความโปรงใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษนี้ พรอมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบงเปน 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตามภารกิจหลัก 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สวนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในภาพรวม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือใหหนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติ
ราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ช่ือหนวยงาน           

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไมมี” พรอมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานท่ีอางอิง ท้ังนี้ หนวยงานจะตองแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอางอิงประกอบการตอบแบบสํารวจดวย 
2. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําถามขอใดได เนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมาย ขอใหหนวยงานทําหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พรอมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของพิจารณา 
 การอุทธรณตอไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหนวยงาน ท้ังนี้ หากหนวยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งมากกวา 1 ภารกิจ ใหคัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ท่ีหนวยงานใหความสําคัญมากท่ีสุด ใชบุคลากรและทรัพยากรตางๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการดําเนินงาน จํานวนมากท่ีสุด และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต โดยขอคําถามท่ีเก่ียวกับภารกิจหลัก 
 ไดแก ขอ EB1 EB2 และ EB3 ใหหนวยงานใชบริบทของภารกิจหลักในการตอบคําถาม สวนขอคําถาม 
 ท่ีไมไดระบุถึงภารกิจหลัก ใหใชบริบทภารกิจในภาพรวมของหนวยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายท่ีหลักฐานในแตละขอ พรอมทําแถบสีเนนขอความในหลักฐานท่ีใชตอบ ท้ังนี้ เพ่ือให
 ผูตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลกัฐานไดตรงตามวัตถุประสงคของขอคําถาม และใหคะแนน
 อยางแมนตรงมากท่ีสุด 
 

สวนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตามภารกิจหลัก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ภารกิจหลักของหนวยงาน คือ         
            
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพ่ือใชตอบขอ EB1 – EB3 กรณีท่ีภารกิจหลักในการตอบขอ EB1 – EB3 ไมใช
ภารกิจเดียวกัน จะไมพิจารณาคะแนน) 
 

ดัชนีความโปรงใส 
EB1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 ตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2  
  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะตองเปนโครงการ/กิจกรรมเดยีวกัน โดยแสดงใหเห็นถึงกระบวนการมีสวนรวมตั้งแต 
  การรวมแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ และรวมดําเนินการ 
1) ผูมีสวนไดสวนเสยีเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
 ของหนวยงาน หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 
หมายเหตุ            
           . 
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2) ผูมีสวนไดสวนเสยีเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ         
            
 ไมมี 
หมายเหตุ:             
            
3) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 
หมายเหตุ:            
            
 

 

EB3 หนวยงานของทานมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรมอยางไร 

1) มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูรับบรกิารหรือ
 ใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
EB2 หนวยงานของทานมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอยางไร 
1) มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 
หมายเหตุ:            
            
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 
หมายเหตุ:            
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2) มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ         . 

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

 

 

ดัชนีความโปรงใส 

EB4 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใสอยางไร 

1) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
 30 วันทําการ หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรอืไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ คือ       

 วันท่ีประกาศเผยแพร คือ        

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

2) มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให
 สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานได โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ หรือไม 
หมายเหตุ: 1. ระบบขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตองสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยูจริง
  ของระบบและขอมูลท่ีนํามาใชประกอบการประเมินได 
 2. เปนโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 มี องคประกอบ 

 2.1 ชื่อโครงการ  มี  ไมมี 
 2.2 งบประมาณ  มี  ไมมี 
 2.3 ผูซ้ือซอง  มี  ไมมี 
 2.4 ผูยื่นซอง  มี  ไมมี 
 2.5 ผูไดรับคัดเลือก  มี  ไมมี 
 หลักฐาน คือ          

            

สวนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน 
 เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

 

EB5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 
 การจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหนวยงานท่ีดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2  
  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลําดับงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจางไมถึง 5 โครงการ ใหแสดงโครงการท้ังหมดเทาท่ีมี 

1) โครงการท่ี 1 

 1.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 1.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
  หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 1.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 1.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           

  ไมมี 
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 1.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และ

  เหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 

  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
หมายเหตุ:            

2) โครงการท่ี 2 
 2.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 2.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
  หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 2.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 2.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 2.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และ
  เหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
หมายเหตุ:            

3) โครงการท่ี 3 
 3.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 

 



70 
 

 3.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
  หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 3.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 3.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 3.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และ
   เหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
หมายเหตุ:            

4) โครงการท่ี 4 
 4.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 4.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
  หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 4.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 4.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
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 4.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และ
  เหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
หมายเหตุ:            

5) โครงการท่ี 5 
 5.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 5.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
  หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 5.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 5.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
 5.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และ
  เหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ         
           
  ไมมี 
หมายเหตุ:            
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EB6 หนวยงานของทานมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางอยางไร 

1) มีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ         .

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:           

              

2) มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใชในการปรับปรุง 
 การจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ         .

            

. ไมมี 

หมายเหตุ:           

             

 

EB7 หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงานอยางไร 

1) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

2) มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานทางชองทางใดบาง (อยางนอย 4 ชองทาง) 

 มี หลักฐาน คือ (1)         

 (2)         

 (3)         

 (4)         

 ไมมี 

หมายเหตุ:            
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3) มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานหรือ
สื่ออ่ืนๆ  หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            

4) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call 

Center  โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ

ของ หนวยงาน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            

 
EB8 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหบริการอยางไร 
1) มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            
2) มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนนิการเก่ียวกับเรือ่งรองเรียนใหผูรองเรยีนทราบ หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
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4) มีรายงานสรุปผลการดําเนนิการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพร
 ใหสาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลใหแยกเปน 2 กรณี คือ (1) ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
 (2) ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหนวยงาน 
 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

EB9 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานอยางไร 

1) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

2) มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            

            

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
 ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            
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4) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            

 
EB10 หนวยงานของทานมีการดําเนนิการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานอยางไร 
1) มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม 
 มี หลักฐาน คือ         ช 
           ช 
 ไมมี 

หมายเหตุ:           ช 
           ช 
2) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจาํ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เปนโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มี หลักฐาน คือ         ช 
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
            
 

EB11 เจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมีการรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงานอยางไร 

1) มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส หรือไม 
หมายเหตุ: กลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานตองไมใชกลุมตามโครงสรางหนวยงาน เชน กลุมตรวจสอบ
 ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

 มี หลักฐาน คือ          
            
 ไมมี 

หมายเหตุ:            
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2) กรณีท่ีมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง 
 ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ             . 

            

 ไมมี 

หมายเหตุ:            
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