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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตภายในประเทศ จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดระดับการทุจริตและเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส ต่อมาส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐ
เกาหลี เพ่ือพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน (Anti-Corruption and Civil Rights Com-
mission: ACRC) และได้เริ่มน าร่องทดลองใช้เครื่องมือดัชนีวัดความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index) ซึ่งผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้น ามาสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่งใส 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เล็งเห็นจุดแข็งที่มีความใกล้เคียงกันระหว่าง ดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index) ของส านักงาน ป.ป.ช. และการประเมินคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี จึงมีมติให้บูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้ง 2 
เครื่องมือเข้าด้วยกัน และให้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ทดลองใช้ครั้งแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แผนภาพที่ 1.1 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 
 

พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจบุัน 

- ศึกษากรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- ลงนาม MOU เพื่อพัฒนา

เครื่องมือ 
- ทดสอบเครื่องมือ 
- พัฒนากรอบแนวคิด 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 

ดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (TI) 

การประเมินคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน (IA) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด
เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการ
ประชุมครั้งที่ 500-56/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้น าระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

การด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ที่ผ่านมา การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในความรับผิดชอบของส านักป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. จากนั้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้ง “ศูนย์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ช. ที่
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือรับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ คือ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและได้รับการยอมรับในระดับสากล วิจัยและ
พัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการประเมิน บริหารและจัดการฐานข้อมูลการประเมินที่
เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการ นโยบาย หรือแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริต รวมถึงประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 
2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตต่อไป 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจ านวน 8,277 
หน่วยงาน ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.) 
รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ องค์กรศาล 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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(เฉพาะหน่วยงานธุรการ) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รวมจ านวน 119 หน่วยงาน 

2. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลางและหน่วยงานราชการ   
ส่วนภูมิภาค รวมจ านวน 225 หน่วยงาน 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐทั้งหมด รวมจ านวน 81 หน่วยงาน 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมจ านวน 7,852 
หน่วยงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาและด าเนินโครงการ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมียุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม จึงเป็นภารกิจหลักในการ
บริหารงาน การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จังหวัดสกลนคร จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่อไป 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
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1.3 พื้นที่ด าเนินการ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 
 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
  

180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รับแนวทางใน
การพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะที่ปรึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลระบบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ด าเนินงาน แนวคิดในการประเมิน รายละเอียดดัชนีและตัวชี้วัด และวิธีประเมิน จากคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2560) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดการประเมินคุณธรรมการด าเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
คือ องค์การต่อต้านการทุจริตสิทธิพลเมือง (Anti–Corruption and Civil Rights Commission: 
ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์ดัชนีหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมินโดย
จ าแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

ดังนั้น ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ดีขึ้นนั้น การประเมินผลจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ภาครัฐแต่เพียงด้านเดียวคงไม่เพียงพอ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้สร้างความสมดุลในเครื่องมือการ
ประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบ คือ 

1) เครื่องมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการ
รับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
โดยตรงและเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้นๆ 

2) เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
และการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และจากมุมมองการรับรู้ 
 จากแนวคิดในการสร้างสมดุลในเครื่องมือการประเมินดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้
ก าหนดดัชนีส าคัญ 5 ดัชนี ได้แก่ 
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1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption–Free Index)  
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการ

ประเมินหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุมทุกมิติ   ทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมของ
องค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญ
และสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาล ที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องมีและยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือให้การประเมิน
ครอบคลุมในทุกมิติดังกล่าว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน 
และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ
จัดเก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงาน ป.ป.ช จึงก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 
เครื่องมือ ได้แก่ 

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

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

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

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการ

ประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน และ
สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-3 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด  
(Accountability) 

ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบตัิงาน 
(Corruption-Free) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
(Work Integrity) 

การให้ เปิดเผย และเขา้ถึงข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพร้อมรับผิด 

หมายเหตุ : 
* เกี่ยวขอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
IIT คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายใน 
EIT คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
EBIT คือ แบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

*เจตจ านงสุจริต 

การถูกชี้มูลความผิด 

การทุจริตต่อหน้าที ่

*ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 

การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ในหน่วยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบตัิงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

ข้อมูลจาก ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 

 EIT EBIT 

 EIT EBIT 

IIT EIT  

IIT EIT EBIT 

IIT  EBIT 

IIT   

IIT EIT  

IIT EIT  

IIT  EBIT 

 EIT EBIT 

IIT   



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-4 

2.2 รายละเอียดดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
2.2.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มีความเสี่ยงในการ
ทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ โดยมีตัวชี้วัดและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.2 ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 
 
 
 
 

 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 
EIT + EBIT 

การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
EIT + EBIT 

การด าเนินงานเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
การให้ เปิดเผย และเขา้ถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-5 

2.2.1.1 ตัวช้ีวัด การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) การ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นมาตรการให้หน่วยงานด าเนินการอย่างโปร่งใส และลดโอกาสในการเกิด
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  

2) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้

และเปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด โดยหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล 

 
2.2.1.2 ตัวช้ีวัด การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่     
1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2) การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน 
ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของ
หน่วยงานได ้

2) การจัดการเรื่องร้องเรียน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ 

 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-6 

2.2.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น 
จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่า การขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเป็นไปอย่าง        
มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.3  ตัวชีว้ัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 

2.2.2.1 ตัวช้ีวัด ความพร้อมรับผิด  
ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) ความพร้อมรับผิด 

ในการปฏิบัติงาน 2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความ

ความพร้อมรับผิด  
(Accountability) 

ความพร้อมรับผิด 
IIT + EIT 

เจตจ านงสจุริต 
IIT + EIT+ EBIT 

ความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบตัิงาน 
 
ความพร้อมรับผิดในการ
บริหารงาน 

เจตจ านงสุจรติในการ
บริหารงาน 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน หากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของ
หน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมี
ความรับผิดชอบ ทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
   

2.2.2.2 ตัวช้ีวัด เจตจ านงสุจริต  
1) เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดง
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้ความส าคัญกับการบริหารอย่างมี
คุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.2.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อน
จากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย  โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.4 ตัวชี้วัดของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(Corruption–Free Index) 

 
2.2.3.1 ตัวช้ีวัด การถูกชี้มูลความผิด 

การถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ เรื่องชี้มูลความผิด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เรื่องช้ีมูลความผิด 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูล
ความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการใช้ข้อมูลเรื่องชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่
ประกอบการประเมินที่ต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เรื่องกล่าวหานั้น
จะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเต็มรูปแบบทั่วประเทศ 
 

2.2.3.2 ตัวช้ีวัด การทุจริตต่อหน้าที่ 
การทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) การรับสินบน     

2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การรับสินบน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
รับและเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิด

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption - Free) 

การถูกชี้มูลความผิด 
ข้อมูลจาก ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 

ความปลอดจากการ
ทุจริตเชงินโยบาย 

IIT + EIT 

การทุจริตต่อหน้าที ่
IIT + EIT 

เรื่องชี้มูลความผิด การรับสินบน 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในการเอ้ือประโยชน์ 

ความปลอดจากการ
ทุจริตเชงินโยบาย 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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การรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจาก
การเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 

2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่ใน
การเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรือ
อาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 
2.2.3.3 ตัวช้ีวัด ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ ความ
ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารภายใน

หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะการทุจริตอันเกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจ
เอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 
 

2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน

การปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น    
จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการ
ปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
ต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มี
การก าหนดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเห็น



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้เช่นกัน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.5 ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 
 

2.2.4.1 ตัวช้ีวัด การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 
การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่   

1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 2) การไม่ทนต่อการทุจริต 3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุ จริต จนเกิด
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน 

2) การไม่ทนต่อการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการ

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture) 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน 

IIT 

การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในหน่วยงาน 

IIT + EBIT 

การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT + EBIT 

การสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต 

การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

แผนปฏิบตัิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ 

การไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

การอายและเกรง
กลัวที่จะทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน 
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ทุจริตในหน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาแนวทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิด
กระแสการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน 

3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับ
การยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือ
ตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต 
 

2.2.4.2 ตัวช้ีวัด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ การ

ด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่จะ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2.2.4.3 ตัวช้ีวัด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด

ย่อย ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2) การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

 
2) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดย
กลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน 
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2.2.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติตามคู่มือ
หรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานทั้งการ
บริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการ
มอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 2.6 ตัวชี้วัดของคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 
 

2.2.5.1 ตัวช้ีวัด มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง
การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบตัิงาน 
EIT + EBIT 

คุณธรรมในการบริหารงาน 
IIT + EBIT 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน การบริหารงานบุคคล 

ความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน การบริหารงบประมาณ 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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มาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่มีความเป็นธรรมต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

 
2.2.5.2 ตัวช้ีวัด คุณธรรมในการบริหารงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) การ
บริหารงานบุคคล 2) การบริหารงบประมาณ 3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 4) การบริหาร
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การบริหารงานบุคคล 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การมีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2) การบริหารงบประมาณ 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดง

ถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และจะต้อง
พิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว  ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน 

3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงถึง

การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือขอบเขตตาม
ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มี ความเป็นธรรม        
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต และปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กร ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป 

ประการส าคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัด
อันดับดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใส
นานาชาติให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น น าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินโครงการ 

 
การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสกลนคร ด าเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
โดยก าหนดวิธีการด าเนินโครงการรวมทั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้  

 
 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

3.1.1 การวางแผนด าเนินโครงการ 
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ 

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาโครงการและท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
คณะที่ปรึกษาน าเสนอกรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการ

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และแผนการด าเนินงานต่อผู้ว่าจ้าง (จังหวัดสกลนคร โดยส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) เพ่ือรับฟังค าชี้แนะที่เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการสัมมนาเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและขอความอนุเคราะห์    

เข้าส ารวจข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร โดยก าหนดช่วงเวลาที่จะเข้าส ารวจในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย 

1) คณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

3) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

4) ผู้แทนจากเทศบาลนครสกลนคร 

5) ผู้แทนจากเทศบาลต าบล  จ านวน  65  แห่ง 
6) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  74  แห่ง 
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4. รายงานฉบับต้น (Inception Report) 
จัดท ารายงานฉบับต้น (Inception Report) ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของกรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัย วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเสนอรับค วามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับและติดตามการจ้างที่ปรึกษา การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.1.2 การส ารวจความคิดเห็นและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดสกลนคร 
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ 

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือวางแผนการส ารวจ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัย (แบบส ารวจ) และวางแผนก าลังคนในการส ารวจ  

2. ออกส ารวจความคิดเห็นและหลักฐานเชิงประจักษ์  
คณะที่ปรึกษา ออกส ารวจความคิดเห็น ด้วยแบบส ารวจ IIT และ EIT ด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า และ/หรือการส ารวจทางโทรศัพท์ ด้วยขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมตาม
หลักการทางสถิติ รวมทั้งส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจ EBIT ในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

3. รายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) 
จัดท ารายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บ
ข้อมูล ผลการจัดเก็บข้อมูล เค้าโครงรายงานฉบับสุดท้าย โครงสร้างตารางแสดงผลการประมวล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บซึ่ง
มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของผลการส ารวจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อสรุปที่ได้จาการส ารวจความคิดเห็นทั้งสองแบบ เพ่ือเสนอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับและติดตามการจ้างที่ปรึกษาการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
3.1.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ 

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร ทั้งภาพรวมและรายหน่วยงาน 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
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คณะที่ปรึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ทั้งภาพรวมและ
รายหน่วยงาน 

3. รายงานฉบับสุดท้ายฉบับร่าง (Draft Final Report) 
จัดท ารายงานฉบับสุดท้ายฉบับร่าง (Draft Final Report) ภายในระยะเวลา 

150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทั้งภาพรวมและรายหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร เพ่ือเสนอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
และติดตามการจ้างที่ปรึกษาการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริต (CPI) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 
3.1.4 การสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ 

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภาพ
รวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร 

2. การสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ 
เป็นการสัมมนาเสนอผลการด าเนินงานของคณะที่ปรึกษาโครงการเพ่ือน าเสนอผล

ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร รวมทั้งเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย 

1) คณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

3) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

4) ผู้แทนจากเทศบาลนครสกลนคร 

5) ผู้แทนจากเทศบาลต าบล  จ านวน  65  แห่ง 
6) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  74  แห่ง 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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3. รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) 
จัดท ารายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา เพื่อเสนอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับและติดตามการจ้างที่ปรึกษา
การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด 

- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการ
ยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 

3.2 วิธีการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัด
สกลนคร ใช้แบบส ารวจตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งประกอบด้วย 

1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา  

2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และครอบคลุมผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท
ของแต่ละหน่วยงาน  

3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Trans-
parency Assessment: EBIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เข้ารับการ



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ประเมิน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบข้อค าถาม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือ 
เอกสารอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามให้สอดคล้องกับรอบ
ปีงบประมาณท่ีด าเนินการประเมิน  

 
3.2.2 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
1. การส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล

จันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ IIT 
ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ 

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่มีอายุการท างานต่อเนื่องตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป จ านวนตามที่ระบุใน
ฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร จ านวนทั้งสิ้น 43 คน 

การส ารวจข้อมูล จะด าเนินการส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครทั้งหมด 43 คน เนื่องจากมีจ านวนน้อยกว่า 100 คน 
(ตามกรอบ TOR) 

วิธีการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย จะด าเนินการ 2 รูปแบบ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นในการด าเนินงานเชิงลึก และความคิดเห็น
อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ดังนี้ 

1) ส ารวจและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) จ านวนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 90 ของจ านวนทั้งหมด  

2) ส ารวจและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานด้วยการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการ
ที่นักวิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสม จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ทั้งหมด 

 
2. การส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ 
EIT 
ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

การส ารวจข้อมูล จะด าเนินการส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ตามกรอบ TOR) ทั้งนี ้

กรณีท่ี 1 จ านวนประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีน้อยกว่า 
100 คน ท าการส ารวจทุกคน  

กรณีท่ี 2 จ านวนประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นประชากร
เป้าหมาย มีมากกว่า 100 คน จะท าการก าหนดขนาดตัวอย่างตาม



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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สัดส่วนของขนาดจ านวนประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่เป็นเป้าหมาย (Proportional Allocation) และวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติโดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามประเภท
ผู้รับบริการ (ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ของ
หน่วยงานและให้มีการกระจายตัวอย่างตามลักษณะของประชากร
เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 คน 

วิธีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานเชิงลึก และความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป จะด าเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) และ/หรือ การ
ทอดแบบ ใช้กับผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป 

2) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และ/หรือ การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-
to-Face Interview)  ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ความคิด
เห็นในการด าเนินงานเชิงลึก และความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 
3. การส ารวจข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ 
EBIT 
ประชากรเป้าหมาย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร  
วิธีการส ารวจข้อมูล จะเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามกรอบของตัวชี้วัดในแบบ
ส ารวจ EBIT ของคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
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3.3 การประมวลผลข้อมูล 
 

3.3.1 การให้คะแนนและค านวณคะแนนตามแบบส ารวจของการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอ 
เต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1. การให้คะแนนและค านวณคะแนนตามแบบส ารวจ IIT 

การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น IIT เป็นการให้คะแนนตามค าตอบ
ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี
ลักษณะเป็นตัวเลือก 4 หรือ 2 ตัวเลือก โดยท าการแทนค่าค าตอบในแต่ละข้อค าถามเป็นค่าคะแนน
ระหว่าง      0-100 คะแนน ตามตัวเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน โดยค านวณคะแนน ดังนี้ 

1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น 
2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมคะแนนแต่ละข้อค าถาม IIT ในดัชนี 

   
2. การให้คะแนนและค านวณคะแนนตามแบบส ารวจ EIT 

การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น EIT เป็นการให้คะแนนตามค าตอบ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลือก 4 หรือ 2 ตัวเลือก โดยท าการแทนค่าค าตอบในแต่ละข้อค าถาม
เป็นค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน ตามตัวเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน โดยค านวณคะแนน ดังนี้ 

 
1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น 
2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมคะแนนแต่ละข้อค าถาม EIT ในดัชนี 

 
3. การให้คะแนนและค านวณคะแนนตามแบบส ารวจ EBIT 

การให้คะแนนตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT เป็นการให้คะแนนตาม
ค าตอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร รวมไปถึงความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมาตามแบบส ารวจ โดย
ก าหนดให้แต่ละข้อถามมีคะแนน 0-100 คะแนน โดยค านวณคะแนน ดังนี้ 

คะแนน EBIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมคะแนนแต่ละข้อค าถาม EBIT ในดัชนี 
 
3.3.2 การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 
คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวมคะแนน IIT EIT และ EBIT ในดัชนี 
คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้ าหนัก 
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ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 
คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบส ารวจ 3 แบบ ได้แก่ แบบส ารวจ IIT 
แบบส ารวจ EIT และแบบส ารวจ EBIT โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น  5 ระดับ ดังนี้ 

80 - 100  คะแนน หมายถึง หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ในระดับสูงมาก 
60 - 79.99  คะแนน หมายถึง หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ในระดับสูง 
40 - 59.99  คะแนน หมายถึง หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ในระดับปานกลาง 
20 - 39.99  คะแนน หมายถึง หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ในระดับต่ า 
0 - 19.99  คะแนน หมายถึง  หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ในระดับต่ ามาก 

 
3.3.3 การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ Microsoft Excel 
โดยแบ่งการวิเคราะห์และน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ 
IIT ด้วยสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น ได้แก่ จ านวน ร้อยละ รวมทั้งการน าเสนอด้วย
กราฟและแผนภูมิ เป็นต้น โดยวิเคราะห์และน าเสนอทั้งภาพรวมและราย
หน่วยงาน  

2) วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตาม
แบบส ารวจ EIT ด้วยสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น ได้แก่ จ านวน ร้อยละ รวมทั้งการ
น าเสนอด้วยกราฟและแผนภูมิ เป็นต้น โดยวิเคราะห์และน าเสนอทั้งภาพรวมและ
รายหน่วยงาน 

3) วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล คะแนนของดัชนีและคะแนน ITA ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยสถิติวิเคราะห์
เบื้องต้น ได้แก่ จ านวน ร้อยละ รวมทั้งการน าเสนอด้วยกราฟและแผนภูมิ เป็นต้น 
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3.4 แผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินการส ารวจและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัด
สกลนคร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1   แผนการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 

 
ที่ กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 
1 การวางแผนด าเนินงาน       
 1.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคิด ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวธิีวจิัย วิธกีาร
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง และแผนการด าเนนิงาน 

      

 1.2 ประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาโครงการและท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

      

 1.3 จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและขอ
ความอนุเคราะห์เข้าส ารวจขอ้มูล 

      

 1.4 จัดท ารายงานฉบับต้น (Inception Report) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยรายละเอียดของกรอบแนวคิด ขอบเขต
การศึกษา ระเบียบวิธวีิจยั วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง 
และแผนการด าเนินงาน 

      

 1.5 เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ งวดที่ 1       
2. การส ารวจข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่จังหวดัสกลนคร 

      

 2.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพือ่วางแผนการส ารวจ 
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เครื่องมือการวจิัย (แบบส ารวจ) 
และวางแผนก าลังคนในการส ารวจ 

      

 2.2 ออกส ารวจข้อมูลเพือ่การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ 
- แบบส ารวจ IIT 
- แบบส ารวจ EIT 
- แบบส ารวจ EBIT 

      

 2.3 จัดท ารายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยรายละเอียดของผลการส ารวจ และ
โครงสร้างการออกแบบการวิเคราะห์และน าเสนอผล
ข้อสรุปที่ได้จาการส ารวจทั้งสามแบบ 

      

 2.4 เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ งวดที่ 2       
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ที่ กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 
3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

      

 3.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพือ่วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

      

 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่จังหวัดสกลนคร  
- วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหนา้ที่ภายใน

หน่วยงาน ตามแบบส ารวจ IIT 
- วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจ EIT 
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

ของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจ EBIT  
- วิเคราะห์คะแนนคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

      

 3.3 จัดท ารายงานฉบับสุดท้ายฉบับรา่ง (Draft Final 
Report) ซ่ึงประกอบไปด้วยรายละเอียด 
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อเสนอแนะใน
การจัดท ามาตรการในการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการ
ยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  

      

 3.4 เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ งวดที่ 3       
4 การสังเคราะหข์้อมูลภาพรวมโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

      

 4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ เพือ่สรุปผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

      

 4.2 การสัมมนาเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการ       
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ที่ กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 
 4.3 จัดท ารายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยรายละเอียด 
- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อเสนอแนะใน
การจัดท ามาตรการในการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการ
ยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 

      

 4.4 เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ งวดที่ 4       
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย 

1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีอายุการท างาน

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา  
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

และครอบคลุมผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภทของแต่ละหน่วยงาน  
3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
 (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ตอบข้อค าถาม 

พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อ
ค าถามให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมโดยแบบส ารวจ สามารถน าเสนอผลได้ 

4 ส่วน ดังนี้ 
4.1 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
 

ทั้งนี ้รายละเอียดของแต่ละส่วน น าเสนอดังต่อไปนี้ 
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4.1 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ส ารวจและรวบรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและร้อยละการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแบบส ารวจ
ความคิดเห็น IIT แบบส ารวจความคิดเห็น EIT และแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 1 
และ รอบท่ี 2 แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ 

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามแบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ ประชากร ส ารวจ ร้อยละ 
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 43 43 100.00 
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ≥100 107 107.00 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) รอบท่ี 1 ส่ง 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) รอบท่ี 2 ส่ง 
การยื่นขออุทธรณ์ผลประเมิน EBIT รอบท่ี 2 ไมข่ออุทธรณ์ 
  

จากตารางที่ 4 .1  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร มีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่อายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและครอบคลุมทุกระดับตาม
สายการบังคับบัญชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 43 คน และได้ให้ความคิดเห็นตามแบบ
ส ารวจ IIT จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน มากกว่า 100 คน และได้ให้ความคิดเห็นตามแบบส ารวจ EIT 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 107.00 ทั้งนี้หน่วยงานมีการจัดส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตาม
แบบส ารวจ EBIT ทั้งรอบที่ 1 และ รอบท่ี 2 แต่ไมม่ีการขออุทธรณ์ผลประเมิน EBIT รอบท่ี 2 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย มีบุคลากรทั้งหมด 43 คน จากการลง
พ้ืนที่สามารถส ารวจตัวอย่างได้ทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  รายละเอียดดังตารางที ่4.2 
  
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอ

เต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ IIT 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 19 44.2 
หญิง 24 55.8 

รวม 43 100.0 
อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.0 
20 – 40 ปี 29 67.4 
41 – 60 ปี 14 32.6 
มากกว่า 60 ปี 0 0.0 

รวม 43 100.0 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 13 30.2 
ปริญญาตรี 17 39.6 
ปริญญาโท 13 30.2 
ปริญญาเอก 0 0.0 

รวม 43 100.0 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอ
เต่างอย  จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ IIT (ต่อ) 

 
ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับต าแหน่ง 
บริหารระดับสูง 1 2.3 
หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 8 18.6 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 6 14.0 
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 9 20.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 19 44.2 

รวม 43 100.0 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ต่ ากว่า 5 ปี 21 48.8 
5 – 10 ปี 11 25.6 
11 – 20 ปี 9 20.9 
มากกว่า 20 ปี 2 4.7 

รวม 43 100.0 
  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย 
ที่ตอบแบบส ารวจ IIT จ านวนทั้งสิ้น 43 คน  เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.2 และเพศหญิง ร้อยละ 55.8  เมื่อ
จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 40 ร้อยละ 67.4 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 39.5 
 เมื่อพิจารณาตามระดับต าแหน่ง พบว่า มีต าแหน่งบุคลากรต าแหน่งบริหารระดับสูง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.3 และต าแหน่งหัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป มี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 แต่ส่วน
ใหญ่มีต าแหน่ง ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร้อยละ 44.2 และเมื่อจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาเป็นเวลา ต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 48.8 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านปฏิบตัิงานด้วย
ความเตม็ใจกระตือรือร้น เต็มความสามารถ 
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

41 
(95.3) 

2 
(4.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

2. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมทีจ่ะบริการ
หรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่
ก าหนดไว้ในพันธกิจ 

42 
(97.7) 

1 
(2.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

3. เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่านให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลา
ปฏิบัติงาน 

36 
(83.7) 

7 
(16.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

4. ท่านระลึกอยูเ่สมอว่าท่านจะต้องมสี่วนใน
ความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกดิความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบตังิานท่ี
ผิดพลาดของท่าน 

39 
(90.7) 

4 
(9.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสม 
ในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีทีไ่ม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

31 
(72.1) 

12 
(27.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านพร้อมที่จะแสดง
ความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

35 
(81.4) 

7 
(16.3) 

1 
(2.3) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดง
เจตจ านงสจุริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการ
บริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 

37 
(86.1) 

5 
(11.6) 

0 
(0.0) 

1 
(2.3) 

43 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

8. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุน
งบประมาณหรือการด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนใน
หน่วยงาน 

34 
(79.1) 

9 
(20.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

9. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการรับสิ่งของ 
การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ทีต่้องการสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มกีารตอบ
แทนในอนาคต 

2 
(4.7) 

2 
(4.7) 

3 
(7.0) 

36 
(83.6) 

43 
(100.0) 

10. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับ
เงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 

0 
(0.0) 

1 
(2.3) 

3 
(7.0) 

39 
(90.7) 

43 
(100.0) 

11. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการใช้อ านาจ
หน้าท่ีเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง 

0 
(0.0) 

2 
(4.6) 

5 
(11.7) 

36 
(83.7) 

43 
(100.0) 

12. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีส่วนได้ส่วน
เสียในสญัญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

3 
(7.0) 

38 
(88.4) 

43 
(100.0) 

13. คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของ
หน่วยงานมีความเกีย่วข้องเชิงอุปถัมภ์หรือ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

0 
(0.0) 

2 
(4.6) 

3 
(7.0) 

38 
(88.4) 

43 
(100.0) 

14. นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติ
ต่างๆ ของหน่วยงานท่านถูกแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

0 
(0.0) 

2 
(4.6) 

3 
(7.0) 

38 
(88.4) 

43 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

15. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคณุธรรม และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่กันอยู่เสมอ 

20 
(46.6) 

21 
(48.8) 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

16. หากท่านพบเห็นการทุจริตเกดิขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านจะไม่เพิกเฉยและ
พร้อมท่ีจะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบการทุจริตนั้น 

22 
(51.2) 

21 
(48.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

17. เจ้าหน้าท่ีที่ท าการทุจริตในหน่วยงานของ
ท่านยังคงลอยนวลและยังได้รับการยอมรับ
ในหน่วยงานอยู่ 

0 
(0.0) 

5 
(11.6) 

1 
(2.3) 

37 
(86.1) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

18. หากเกิดการกระท าการทุจรติในหน่วยงาน
ของท่านเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่า    
อับอายและจะถูกแรงกดดันทางสงัคมจาก
ทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 

22 
(51.2) 

18 
(41.8) 

0 
(0.0) 

3 
(7.0) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

19. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านยังคงมีการน า
วัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ใน
การส่วนตัว 

0 
(0.0) 

2 
(4.7) 

6 
(14.0) 

35 
(81.3) 

43 
(100.0) 

20. การบริหารงานและการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่านมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล
บางกลุ่ม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4 
(9.3) 

39 
(90.7) 

43 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

21. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานท่านถูกน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

19 
(44.2) 

21 
(48.8) 

1 
(2.3) 

2 
(4.7) 

43 
(100.0) 

22. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถยับยั้งการ
ทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

16 
(37.2) 

25 
(58.2) 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

43 
(100.0) 

23. หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ท่านมีการด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซงจากผู้บรหิารหรือผูม้ีอ านาจ 

36 
(83.7) 

2 
(4.7) 

0 
(0.0) 

5 
(11.6) 

43 
(100.0) 

24. หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ท่านสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรอืป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

29 
(67.5) 

8 
(18.6) 

1 
(2.3) 

5 
(11.6) 

43 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

25. กระบวนการคดัเลือก บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย 
เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน
หน่วยงานท่าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบ
อุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
แอบแฝง 

0 
(0.0) 

1 
(2.3) 

5 
(11.6) 

37 
(86.1) 

43 
(100.0) 

26. หน่วยงานของท่านมีระบบการธ ารงรักษา 
คนดี คนเก่ง และเสรมิสร้างแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบตัิงานให้กับ
หน่วยงานอย่างจงรักภักดี  

16 
(37.2) 

19 
(44.2) 

4 
(9.3) 

4 
(9.3) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

27. หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนา
บุคลากร การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม      
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

41 
(95.4) 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

28. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

23 
(53.5) 

20 
(46.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

29. หน่วยงานของท่านยังคงมีการรายงานการใช้
เงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา คา่เดินทาง 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

4 
(9.3) 

1 
(2.3) 

3 
(7.0) 

35 
(81.4) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

30. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามความจ าเป็นและเกดิความคุม้ค่าสูงสุด 

40 
(93.1) 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

1 
(2.3) 

43 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

31. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานใน
หน่วยงานของท่านยังปรากฏพฤตกิรรมการ
สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตวั 

2 
(4.7) 

0 
(0.0) 

13 
(30.2) 

28 
(65.1) 

43 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

32. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานใน
หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

37 
(86.1) 

5 
(11.6) 

0 
(0.0) 

1 
(2.3) 

43 
(100.0) 

33. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานใน
หน่วยงานของท่านมีการอธิบายรายละเอยีด
ของงาน ก าหนดเป้าหมาย ตดิตามให้
ค าแนะน า และร่วมแกไ้ขปัญหา ในงานท่ีได้
มอบหมายใหผู้้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

28 
(65.1) 

15 
(34.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 

34. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมดา้นสถานที่
และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

35 
(81.4) 

8 
(18.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(100.0) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
  
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 

 
ตารางท่ี 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ 

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามแบบส ารวจ EIT 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 51 47.7 
หญิง 56 52.3 

รวม 107 100.0 
อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.9 
20 – 40 ปี 16 15.0 
41 – 60 ปี 51 47.7 
มากกว่า 60 ปี 39 36.4 

รวม 107 100.0 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 106 99.1 
ปริญญาตรี 1 0.9 
ปริญญาโท 0 0.0 
ปริญญาเอก 0 0.0 

รวม 107 100.0 
อาชีพ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 9.3 
พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 26 24.3 
อ่ืนๆ 71 66.4 

- เกษตรกร 55 51.4 
- รับจ้าง 6 5.6 
- พ่อบ้าน/แม่บ้าน 10 9.4 

รวม 107 100.0 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย ที่ตอบแบบส ารวจ EIT จ านวน 107 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 
47.7 และเพศหญิง ร้อยละ 52.3 โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 - 60 ปี ร้อยละ 47.7 และมีระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 99.1 

เมื่อจ าแนกตามอาชีพของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า ประกอบอาชีพ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.3 อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24.3 ส่วนอาชีพอ่ืนๆ มีร้อยละ 66.4 ซึ่งได้แก่อาชีพ 
เกษตรกร รับจ้าง และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 

 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความโปร่งใส 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. หน่วยงานมีการเปดิเผยข้อมลูเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และปรบัข้อมูล
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

74 
(69.1) 

28 
(26.2) 

5 
(4.7) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

2. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

69 
(64.4) 

31 
(29.0) 

2 
(1.9) 

5 
(4.7) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

3. หน่วยงานมีการเปดิโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีหรือ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

70 
(65.4) 

29 
(27.1) 

8 
(7.5) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

4. หน่วยงานมีการเปดิโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตดิตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

63 
(58.9) 

37 
(34.6) 

7 
(6.5) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

5. หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียน
และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และ
ประชาสมัพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่างชัดเจน 

74 
(69.2) 

29 
(27.1) 

4 
(3.7) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

6. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วย
ความเตม็ใจกระตือรือร้นเต็มความสามารถ 
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

69 
(64.5) 

37 
(34.6) 

1 
(0.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

7. หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่ง
มอบผลงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ใน
พันธกิจ 

78 
(72.9) 

28 
(26.2) 

1 
(0.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

8. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหนา้ที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวใน
เวลาปฏิบตัิงาน 

75 
(70.1) 

31 
(29.0) 

1 
(0.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

9. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมรับฟังการ
วิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

75 
(70.1) 

30 
(28.0) 

2 
(1.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

10. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดง
ความรับผิดชอบหากปฏิบตัิงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย 

67 
(62.6) 

38 
(35.5) 

2 
(1.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

11. ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดง
ความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบ
และเกดิความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

60 
(56.1) 

41 
(38.3) 

6 
(5.6) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

12. ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 

69 
(64.5) 

31 
(29.0) 

4 
(3.7) 

3 
(2.8) 

107 
(100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 

โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

13. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีการรบัสิ่งของ การอ านวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อืน่ๆ จากผู้ที่
ต้องการสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ
ตอบแทนในอนาคต 

6 
(5.6) 

3 
(2.8) 

10 
(9.3) 

88 
(82.3) 

107 
(100.0) 

14. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 

7 
(6.5) 

4 
(3.7) 

8 
(7.5) 

88 
(82.3) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น รวม 
เคย ไม่เคย 

15. ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเรียกรับเงินหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

16. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพือ่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

0 
(0.0) 

2 
(1.9) 

6 
(5.6) 

99 
(92.5) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น รวม 
เคย ไม่เคย 

17. ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

1 
(0.9) 

106 
(99.1) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม มีมาก มีค่อนข้าง 
มาก 

มีค่อนข้าง 
น้อย 

ไม่มี 

18. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีส่วนไดส้ว่นเสียในสญัญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 

6 
(5.6) 

2 
(1.9) 

17 
(15.9) 

82 
(76.6) 

107 
(100.0) 

19. คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมี
ความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมผีลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 

7 
(6.5) 

4 
(3.7) 

14 
(13.2) 

82 
(76.6) 

107 
(100.0) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

20. นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติตา่งๆ 
ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มี
อ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง 

0 
(0.0) 

2 
(1.9) 

6 
(5.6) 

99 
(92.5) 

107 
(100.0) 

 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

21. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเปน็
มาตรฐาน และยดึหลักความถูกตอ้งอยู่เสมอ 

92 
(86.0) 

13 
(12.1) 

2 
(1.9) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

22. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยดึ
หลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

91 
(85.1) 

13 
(12.1) 

3 
(2.8) 

0 
(0.0) 

107 
(100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
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4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบ
ส ารวจ  3 แบบ ได้แก่ แบบส ารวจ IIT แบบส ารวจ EIT และแบบส ารวจ EBIT  ได้ผลประเมินดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.12 และ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.12 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

คะแนน ITA 
(ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

อันดับท่ี 
ของจังหวัด 

77.61 สูง 119 

ดัชน ี
คะแนน
ดัชน ี

(ร้อยละ) 

ระดับผล
การ

ประเมิน 

อันดับท่ี 
ของ 

จังหวัด 
ความโปร่งใส 66.60 สูง 130 
ความพร้อม 
รับผิด 

94.95 สูงมาก 18 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

93.83 สูงมาก 
 

26 

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 

58.10 ปานกลาง 123 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 

73.71 สูง 119 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 77.61 ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง และ
จัดเป็นอันดับที่ 119 ของจังหวัด  

โดยดัชนีความพร้อมรับผิด มีคะแนนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 94.95 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีคะแนนต่ าที่สุด เท่ากับร้อยละ 58.10 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนดัชนี
ด้านอ่ืนๆ มีคะแนนดังต่อไปนี้คือ ดัชนีความโปร่งใส มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 66.60 อยู่ในระดับสูง 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.83 อยู่ในระดับสูงมาก 
และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 73.71 อยู่ในระดับสูง 
 

66.60

94.95

93.8358.10

73.71

ความโปร่งใส

ความพร้อมรับผิด

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรม   
ในองค์กร

คุณธรรมการท างาน   
ในหน่วยงาน



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
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ตารางที่ 4.13  รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ที่ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน 
ที่ได้ 

(100) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 ความโปร่งใส 26 - - - 66.60 17.32 

1.1  การให้ เปิดเผย และเขา้ถึงข้อมูล - - - - 48.30 - 
 1.1.1  การด าเนินการเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้าง - 20.00 - - 20.00 - 
 1.1.2  การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน - 100.00 - 86.37 95.46 - 
1.2  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - - - 95.88 - 
 1.2.1  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน - 100.00 - 85.13 94.05 - 
 1.2.2  การจัดการเรื่องร้องเรียน - 100.00 - 88.55 97.71 - 

2 ความพร้อมรับผิด 18 - - - 94.95 17.09 
2.1  ความพร้อมรับผิด - - - - 91.81 - 
 2.1.1  ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน - - 96.01 89.01 92.51 - 
 2.1.2  ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน - - 93.07 83.60 88.33 - 
2.2  เจตจ านงสุจรติ - - - - 97.85 - 
 เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน - 100.00 93.47 85.13 97.85 - 

3 ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบตัิงาน 22 - - - 93.83 20.64 
3.1  การถูกชี้มูลความผิด - - - - 100.00 - 
 เร่ืองชี้มูลความผิด - 100.00 - - 100.00 - 
3.2  การทุจริตต่อหน้าที ่ - - - - 93.47 - 
 3.2.1  การรับสินบน - - 93.03 92.64 92.80 - 
 3.2.2  การใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในการเอื้อประโยชน์ - - 93.43 94.62 94.14 - 
3.3  ความปลอดจากการทุจรติเชงินโยบาย - - - - 93.17 - 
 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย - - 94.58 91.77 93.17 - 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 - - - 58.10 9.30 
4.1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน - - - - 83.63 - 
 4.1.1  การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต - - 80.00 - 80.00 - 
 4.1.2  การไม่ทนต่อการทุจริต - - 83.88 - 83.88 - 
 4.1.3  การอายและเกรงกลวัที่จะทุจริต - - 85.33 - 85.33 - 
4.2  การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน - - - - 31.53 - 
 การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในหน่วยงาน - 0.00 94.60 - 31.53 - 
4.3  การป้องกันและปราบปรามการทุจรติในหน่วยงาน - - - - 65.26 - 
 4.3.1  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 0.00 77.30 - 38.65 - 
 4.3.2  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหนว่ยงาน - 100.00 83.76 - 91.88 - 

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18 - - - 73.71 13.27 
5.1  มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบตัิงาน - - - - 48.14 - 
 5.1.1  มาตรฐานการปฏบิัติงาน - 0.00 - 94.74 31.58 - 
 5.1.2  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน - 50.00 - 94.11 64.70 - 
5.2  คุณธรรมในการบริหารงาน - - - - 89.06 - 
 5.2.1  การบริหารงานบุคคล - - 87.39 - 87.39 - 
 5.2.2  การบริหารงบประมาณ - - 88.95 - 88.95 - 
 5.2.3  คุณธรรมในการมอบหมายงาน - - 89.23 - 89.23 - 
 5.2.4  การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน - - 93.86 - 93.86 - 

คะแนนรายแบบส ารวจ (100) − 61.36 89.96 89.98 - − 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 77.61 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า การประเมินตามดัชนี/ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย ซึ่งมีดัชนี/ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ด้าน 
โดยภาพรวมถือว่าในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ มีระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีคะแนนรวมทุกด้าน เท่ากับร้อยละ 77.61 จ าแนก
ตามดัชนี/ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้  
 

1. ความโปร่งใส (Transparency) ได้คะแนนร้อยละ 66.60 ทั้งนี้สามารถจ าแนกตาม
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยได้ดังนี้ 

1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 48.30 โดยเป็นคะแนนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 20.00 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และคะแนนจากการให้ 
เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ร้อยละ 95.46 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ EIT 

1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนนร้อยละ 95.88 โดยเป็นคะแนนจาก
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร้อยละ 94.05 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ EIT และคะแนนจาก
การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 97.91 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ EIT 
 

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ได้คะแนนร้อยละ 94.95 ทั้งนี้สามารถจ าแนก
ตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยได้ดังนี้ 

2.1 ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 91.81 โดยเป็นคะแนนจากความพร้อมรับผิด
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 92.51 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และ EIT และคะแนนจากความพร้อมรับผิด
ในการบริหารงาน ร้อยละ 88.33 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และ EIT 

2.2 เจตจ านงสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 97.85 โดยเป็นคะแนนจากเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน ร้อยละ 97.85 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT IIT และ EIT  
 

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption–Free) ได้คะแนนร้อยละ 
93.83 ทั้งนีส้ามารถจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยได้ดังนี้ 

3.1 การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนร้อยละ 100.00 โดยเป็นคะแนนจากเรื่องชี้มูล
ความผิด ร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT 

3.2 การทุจริตต่อหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 93.47 โดยเป็นคะแนนจากการรับสินบน 
ร้อยละ 92.80 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และ EIT และคะแนนจากการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือ
ประโยชน์ ร้อยละ 94.14 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และ EIT 

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนร้อยละ 93.17 โดยเป็นคะแนน
จากความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ร้อยละ 93.17 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และ EIT 
 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ได้คะแนนร้อยละ 78.21 ทั้งนี้
สามารถจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยได้ดังนี้ 

4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.63 โดยเป็นคะแนน
จากการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ร้อยละ 76.86 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT คะแนนจากการไม่ทนต่อการ
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ทุจริต ร้อยละ 83.88 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT และคะแนนจากการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ร้อยละ 
85.33 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT 

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนนร้อยละ 31.53 โดยเป็นคะแนนจากการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ร้อยละ 31.53 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ 
IIT  

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 65.26 โดย
เป็นคะแนนจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 38.65 ซึ่งเป็นคะแนนจาก 
EBIT และ IIT และคะแนนจากการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 91.88 ซึ่งเป็นคะแนน
จาก EBIT และ IIT 
 

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ได้คะแนนร้อยละ 73.71 ทั้งนี้
สามารถจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยได้ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 48.14 โดยเป็นคะแนน
จากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 31.58 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ EIT และคะแนนจากความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 64.70 ซึ่งเป็นคะแนนจาก EBIT และ EIT 

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.06 โดยเป็นคะแนนจากการ
บริหารงานบุคคล ร้อยละ 87.39 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT คะแนนจากการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 
88.95 ซึ่งเป็นคะแนนจาก IIT คะแนนจากคุณธรรมในการมอบหมายงาน ร้อยละ 89.23 ซึ่งเป็น
คะแนนจาก IIT และคะแนนจากการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน ร้อยละ 93.86 ซึ่งเป็น
คะแนนจาก IIT  

 
เมื่อจ าแนกตามดัชนี/ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแต่ละด้านของ

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย สามารถเรียงล าดับคะแนนจากสูงไปต่ าได้ดังนี้ 
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 20.64 คะแนน ด้านความโปร่งใส 17.32 คะแนน 
ด้านความพร้อม รับผิด 17.09 คะแนน ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 13.27 คะแนน และ
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 9.30 คะแนน ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
1. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแบบส ารวจ IIT 

- ควรมีการประชุม/อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ การปลอดจากการทุจริต   

- เห็นควรให้ปลัด รองปลัด อยู่ในขั้นตอนการก าหนดงาน เพราะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีส่วนรับผิดชอบในการด าเนินงานจ้างทั้งหมด   

- หน่วยงานท างานด้วยคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   
 
 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT  
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เวลามีโครงการต่างๆ และอยากให้มีโครงการฝึกอบรม

ประชาชน    
- ปรับปรุงถนน  ปรับปรุงไฟฟ้า   
- อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องงบประมาณและการบริหารงานให้ประชาชนได้รับทราบ

ด้วย   
- อยากให้พัฒนาด้านการเกษตร   
- อยากให้ปรับปรุงน้ าประปาในหมู่บ้าน   
- ปลัดคนเก่าบริหารงานมานานแล้ว อยากให้เปลี่ยนปลัดคนใหม่มาบริหารเพราะ

อยากให้มีความสุจริต   
- อยากให้เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมากกว่านี้และเปิดให้ประชาชนที่มีความรู้ได้

ตรวจสอบ  
- ปรับปรุงคลองน้ า ท่อน้ าเสีย   
- อยากให้ปฏิบัติเท่าเทียม เสมอภาค ไม่แบ่งชนชั้น ไม่เลือกปฏิบัติ   
- การเก็บภาษีท้องที่อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลอออกไปเก็บเอง  
- น้ ามาตันทางเข้าบ้านเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไปเทหินไว้ อยากให้รีบ

แก้ไข   
- ท าดีแล้วและขอให้ท าดียิ่งข้ึน   
- อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญเรื่องอุปโภคบริโภค  



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5-1 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล 3 ชุด ได้แก่  1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รวบรวมจาก
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จ านวน 43 คน สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00  2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวบรวมจากประชาชนหรือ
ผู้รับบริการของหน่วยงานอย่างน้อย 100 คน สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
107.00  และ 3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อมูลที่
รวบรวมได้ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  สามารถสรุปผลการประเมินและ
อภิปรายผลการประเมิน ได้ดังนี ้
 
 
5.1 สรุปผลการประเมิน 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

จันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละ 77.61 ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง และจัดเป็นอันดับที่ 119 ของจังหวัด  

โดยดัชนีความพร้อมรับผิด มีคะแนนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 94.95 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีคะแนนต่ าที่สุด เท่ากับร้อยละ 58.10 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนดัชนี
ด้านอ่ืนๆ มีคะแนนดังต่อไปนี้คือ ดัชนีความโปร่งใส มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 66.60 อยู่ในระดับสูง 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.83 อยู่ในระดับสูงมาก 
และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 73.71 อยู่ในระดับสูง 

 
 
5.2 อภิปรายผลการประเมิน 

 

การอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ
วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นรายดัชนีทั้ง 5 ดัชนี เพ่ือหาจุดที่ควร
พัฒนาของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ มีดังนี้ 

 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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5.2.1  ดัชนีความโปร่งใส  หน่วยงานมีคะแนนร้อยละ 66.60 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
 ตัวชี้วัดการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล มีคะแนนร้อยละ 48.30 มาจากแบบ

ส ารวจ EBIT และ EIT ตัวชี้วัดย่อยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากแบบส ารวจ EBIT มี
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษไม่ครบถ้วน พบการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
เสนองาน แต่ไม่พบแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานแสดงหลักฐานจากระบบ egp 
ครบทุกรายการตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างแต่ว่าไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากเอกสารจากระบบ 
egp ไม่สามารถน ามาอ้างอิงได้ ไม่มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และไมม่ีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดย่อยการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน จากแบบส ารวจ EBIT มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน ส่วนที่ได้คะแนนน้อย
มาจากแบบส ารวจ EIT เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้
ความคิดเห็นว่าหน่วยงานไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งอาจมีการปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนร้อยละ 95.88 มาจากแบบ
ส ารวจ EBIT และ EIT ตัวชี้วัดย่อยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
จากแบบส ารวจ EBIT ครบถ้วน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ EIT เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานไม่ค่อยมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งไม่ค่อยมีการเปิดโอกาสให้ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยการจัดการเรื่องร้องเรียน มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบส ารวจ EBIT ครบถ้วน 
ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ EIT เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชน
ผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานไม่ค่อยมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน 

 
5.2.2  ดัชนีความพร้อมรับผิด หน่วยงานมีคะแนนร้อยละ 94.95 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
 ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด มีคะแนนร้อยละ 91.81 มาจากแบบส ารวจ IIT และ EIT 

ตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT และ EIT 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานยังมีมาตรการที่เหมาะสม ใน
การจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางท่านไม่ค่อยกระตือรือร้น และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และยังมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางท่านท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงานมากกว่าให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงยังไม่ค่อยพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังไม่พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย นอกจากนีผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนยังให้
ความคิดเห็นว่าหน่วยงานยังไม่ค่อยมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่
ก าหนดไว้ในพันธกิจ ส่วนตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจาก
แบบส ารวจ IIT และ EIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารของ
หน่วยงานยังไม่พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม อีกท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารของหน่วยงานไม่พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริต มีคะแนนร้อยละ 97.85 มาจากแบบส ารวจ IIT  EIT และ 
EBIT ตัวชี้วัดย่อยเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบส ารวจ 
EBIT ครบถ้วน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT และ EIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าผู้บริหารของหน่วยงานยังไม่พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ 
หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม และผู้บริหารของหน่วยงานไม่ค่อยมี
การสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นใน
หน่วยงาน อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า
ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 

 
5.2.3  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีคะแนนร้อยละ 93.83 

ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
 ตัวช้ีวัดการถูกชี้มูลความผิด มีคะแนนร้อยละ 100.00 มาจาก ตัวชี้วัดย่อยเรื่องชี้มูล

ความผิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ได้ถูกกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  

 ตัวช้ีวัดการทุจริตต่อหน้าที่ มีคะแนนร้อยละ 93.47 มาจากแบบส ารวจ IIT และ EIT 
ตัวชี้วัดย่อยการรับสินบน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ยังมเีจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางท่านมีการรับสิ่งของ การอ านวย
ความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต และยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางท่านมีการเรียกรับเงินหรือ
ประโยชน์จากผู้อ่ืน อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความ
คิดเห็นว่า เคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต และเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์
จากผู้อ่ืน ตัวชี้วัดย่อยการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบ
ส ารวจ IIT และ EIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชน



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ผู้รับบริการบางส่วนเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีคะแนนร้อยละ 93.17 มาจากแบบ
ส ารวจ IIT และ EIT ตัวชี้วัดย่อยความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจาก
แบบส ารวจ IIT และ EIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าคู่สัญญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้บริหารของหน่วยงาน และนโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานถูก
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน และ
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้
มีอ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
5.2.4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีคะแนนร้อยละ 58.10 ซึ่งอยู่ใน

ระดับสูง 
 ตัวชี้วัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน มีคะแนนร้อยละ 83.63  มาจาก
แบบส ารวจ IIT ตัวชี้วัดย่อยการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ส่วนที่ได้คะแนนน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางท่านมีการถ่ายทอดพฤติกรรม
การท างานที่ไม่ดี ไม่มีคุณธรรม และไม่ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ ตัวชี้วัดย่อยการไม่ทนต่อการ
ทุจริต ส่วนที่ได้คะแนนน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า หากพบเห็น
การทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน ยังมีเจ้าหน้าที่บางท่านที่จะเพิกเฉยและไม่พร้อมที่จะด าเนินการ เช่น 
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ
การทุจริตนั้น และตัวชี้วัดย่อยการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ส่วนที่ได้คะแนนน้อยเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ท าการทุจริตในหน่วยงานยังคง
ลอยนวลและยังได้รับการยอมรับในหน่วยงานอยู่ รวมทั้งหากเกิดการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน  
เรื่องดังกล่าวส าหรับบางคนยังไม่ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอาย แม้จะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนใน
หน่วยงานเสมอ 
 ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีคะแนนร้อยละ 31.53 มาจากแบบ
ส ารวจ EBIT และ IIT ตัวชี้วัดย่อยการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไม่มี
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบส ารวจ EBIT ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และไม่มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางท่าน
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องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ยังคงมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัว และการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม 
 ตัวช้ีวัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มีคะแนนร้อยละ 65.26 
มาจากแบบส ารวจ EBIT และ IIT ตัวชี้วัดย่อยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่มี
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบส ารวจ EBIT ไม่มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ
น ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไม่พบ
เอกสารดังต่อไปนี้ รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือก าลังด าเนินการอยู่ก็ได้ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานยังไม่ถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดย่อยการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบส ารวจ 
EBIT ครบถ้วน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ IIT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วน
ให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างไม่เป็นอิสระ ถูก
แทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานไม่สามารถ
ตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2.5  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานมีคะแนนร้อยละ 73.71 ซึ่งอยู่ใน

ระดับสูง 
 ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนร้อยละ 48.14 มาจาก

แบบส ารวจ EBIT และ EIT ตัวชี้วัดย่อยมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบ
ส ารวจ EBIT และ EIT เนื่องจากหน่วยงานไมม่ีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ
ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก อีกท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วน ให้ความคิดเห็นว่ามี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างไม่ค่อยเคร่งครัด ไม่ค่อยเป็นมาตรฐาน 
และไม่ค่อยยึดหลักความถูกต้อง ตัวชี้วัดย่อยความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากแบบส ารวจ EBIT ไม่ครบถ้วน ไม่มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก ส่วนที่ได้คะแนนน้อยมาจากแบบส ารวจ EIT เนื่องจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า มีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานโดยไม่ได้ยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม และมีการเลือกปฏิบัติ 

 ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน มีคะแนนร้อยละ 89.06 มาจากแบบส ารวจ IIT 
ตัวชี้วัดย่อยการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้
ความคิดเห็นว่ากระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
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องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย 
หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แอบแฝง และไม่ค่อยมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี  และ ระบบการพัฒนา
บุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา ยังไม่
โปร่งใส เป็นธรรม และยังมีการเลือกปฏิบัติ  ตัวชี้วัดย่อยการบริหารงบประมาณ ส่วนที่ได้คะแนนน้อย
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานยังคงมีการรายงานการใช้เงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงยังมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิน
ความจ าเป็นและไมเ่กิดความคุ้มค่าสูงสุด ตัวชี้วัดย่อยคุณธรรมในการมอบหมายงาน ส่วนที่ได้คะแนน
น้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างาน
ในหน่วยงานยังคงมีการสั่ งงานในเรื่องที่ เกี่ยวกับธุระส่วนตัว  และมีการมอบหมายงานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ  รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานใน
หน่วยงานไม่ค่อยอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่ก าหนดเป้าหมายติดตามให้ค าแนะน า และไม่ค่อย
ร่วมแก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดย่อยการบริหารสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ส่วนที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า
หน่วยงานไม่มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ที่จะท าให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สูงขึ้น จากการวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แต่ละดัชนี มีดังนี้ 

 
5.3.1 ความโปร่งใส 

1. ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เปิดเผยและเผยแพร่ จะต้องมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล 

2. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงานได้ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แต่
ควรประชาสัมพันธ์แนวทางและข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน  

 
5.3.2 ความพร้อมรับผิด 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและต่อสาธารณชน โดยก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
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2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความ 
สามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

3. หน่วยงานควรมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่
ก าหนดไว้ในพันธกิจ 

4. ผู้บริหารของหน่วยงานควรพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

5. หน่วยงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

5.3.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ แต่จากการ
ประเมินความคิดเห็น พบว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนมีพฤติกรรมการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก 
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต และอาจมกีารเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น นอกจากนี้อาจมีการใช้อ านาจหน้าที่
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน  

ส่วนผู้บริหารของหน่วยงานอาจมีพฤติกรรมแทรกแซงการด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ 
ของหน่วยงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงานยังมีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 

พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งหน่วยงานควรหามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าว เช่น การปลูกจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ส านึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งผู้บริหารควรท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 

 
5.3.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรมีพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต และถ่ายทอดพฤติกรรมดีเหล่านี้ให้แก่กันอยู่เสมอ 

2. หากพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ไม่ควรเพิกเฉย และพร้อมที่
จะด าเนินการ เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นอิสระ ไม่
ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ รวมทั้งควรสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หน่วยงานควรก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าการทุจริต 
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5. หน่วยงานควรน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

1. หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักแล้ว ควรมีรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ทั้งนี้โครงสร้างของรายงาน
ควรมีส่วนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กับการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2. หน่วยงานควรพัฒนาระบบกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ให้มีความเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และมีความ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามต าแหน่งงานของบุคลากร ไมม่ีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง  

3. หน่วยงานควรพัฒนาระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี เช่น การจัดบรรยากาศการท างาน
ให้เสมือนระบบพ่ีน้องและครอบครัว และควรมีระบบเชิดชูเกียรติในกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
หรือเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันจากสถาบันต่างๆ 

4. หน่วยงานควรจัดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษา ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเป็นการวางระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

5. หน่วยงานควรมีการรายงานการใช้เงินที่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมทั้งควรมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
เกดิความคุ้มค่าสูงสุดในทุกภารกิจที่ด าเนินงาน 

6. หน่วยงานควรพัฒนากฎระเบียบและ/หรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน พร้อม
กระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีใจรักและผูกพันในหน่วยงาน พร้อมที่จะพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
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แบบส ารวจความคิดเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  
1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนคีวามพร้อมรับผิด 3. ดัชนคีวามปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนคีุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจนี้ เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายใน  Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานที่มีอายุการท างานมากกว่า 1 ปี ด้วยจ านวนและสัดส่วนท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนทีเ่หมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน 
ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ส านักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว่า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคลและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
อย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไป 
ในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุน 
ให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมนิ                  . 
 

SQ1. อาย ุ
  ต่ ากว่า 20 ป ี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 

SQ2. เพศ  ชาย  หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ ากวา่ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 



2 
 

 

SQ4. ประเภทหน่วยงาน/ระดับต าแหน่ง 

 องค์กรอิสระ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/
 ส านักงานศาล (เฉพาะงานธุรการศาล) 

 ส่วนราชการระดับกรม/ส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
 ข้าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
 ข้าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

 บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
 ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

 รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ลูกจ้าง 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 
 ลูกจ้าง 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 บุคลากรประเภทวิชาการ 
 พนักงาน/ข้าราชการ 
 ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
 พนักงาน/ข้าราชการ 
 ระดับปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 
 ลูกจ้าง 

หมายเหต:ุ หากต าแหน่งของท่านไม่ปรากฏในตัวเลือก ให้เทียบเคียงกับต าแหน่งที่ใกล้เคียงท่ีสดุ 
SQ5. ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในหน่วยงาน 
  ต่ ากว่า 5 ป ี  5 – 10 ป ี  11 – 20 ปี  มากกว่า 20 ปี 
 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 

I1. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือรน้ เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I2. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมทีจ่ะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านให้ความส าคัญกับการปฏิบตัิงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าการท าธุระส่วนตัว
 ในเวลาปฏิบตัิงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I4. ท่านระลึกอยูเ่สมอว่าท่านจะต้องมสี่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบตัิงาน 
 ที่ผิดพลาดของท่าน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสมในการจดัการกับเจ้าหน้าทีท่ี่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจ
 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดงเจตจ านงสุจรติที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I8. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสตัยส์ุจรติ 
 มากขึ้นในหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

I9. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
 จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I10. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อืน่ 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I11. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชนแ์ก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างนอ้ย  ไม่ม ี

I12. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรอืสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I13. คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหาร 
 ของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I14. นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติตา่งๆ ของหน่วยงานท่านถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ 
 ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

I15. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่กันอยู่เสมอ 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I16. หากท่านพบเห็นการทุจริตเกดิขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการ  
 (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I17. เจ้าหน้าท่ีที่ท าการทุจริตในหน่วยงานของท่านยังคงลอยนวล และยังได้รับการยอมรับในหน่วยงานอยู ่
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I18. หากเกิดการกระท าการทุจรติในหน่วยงานของท่าน เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคม
 จากทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I19. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านยังคงมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัว 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I20. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่านมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุม่ 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I21. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่านถูกน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I22. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I23. หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านมีการด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I24. หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านสามารถตรวจสอบ ยบัยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

I25. กระบวนการคดัเลือก บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สทิธิประโยชน์ต่างๆ 
 ในหน่วยงานท่าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I26. หน่วยงานของท่านมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับ
 หน่วยงานอย่างจงรักภักด ี
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I27. หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  
 การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I28. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I29. หน่วยงานของท่านยังคงมีการรายงานการใช้เงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าลว่งเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I30. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกดิความคุ้มค่าสูงสุด 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I31. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

I32. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
 ไม่เลือกปฏิบัต ิ
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I33. ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเปา้หมาย ตดิตาม  
 ให้ค าแนะน า และร่วมแกไ้ขปัญหา ในงานท่ีได้มอบหมายใหผู้้ใต้บังคบับัญชาเสมอ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I34. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมดา้นสถานที่และอุปกรณส์นับสนุนการปฏิบัติงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพ่ือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภ-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจความคิดเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  
1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนคีวามพร้อมรับผิด 3. ดัชนคีวามปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนคีุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจนี้ เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงาน ด้วยจ านวนและสัดส่วนท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน  

ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุ ด ทั้งนี้ “ส านักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว่า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคลและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
อย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น  โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไป 
ในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุน  
ให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมนิ                  . 

ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานในเร่ืองใด                 . 
 

SQ1. อาย ุ
  ต่ ากว่า 20 ป ี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
SQ2. เพศ  ชาย  หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
SQ4. อาชีพ 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)                  . 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
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โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ดัชนีความโปร่งใส 

E1. หน่วยงานมีการเปดิเผยข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ 
 ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E2. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E3. หน่วยงานมีการเปดิโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคดิเห็นต่อการปฏบิัติงาน 
 ของเจ้าหน้าท่ีหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มคี่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E4. หน่วยงานมีการเปดิโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มคี่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E5. หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียนและช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียน และประชาสมัพันธ์แนวทางการรับ 
 เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่างชัดเจน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 

E6. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E7. หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E8. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มากกว่าการท าธุระส่วนตัว 
 ในเวลาปฏิบตัิงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E9. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E10. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบตังิานผิดพลาดหรือเกดิความเสียหาย 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E11. ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผดิชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกดิความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E12. ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสตัย์สจุริตในการบริหารงาน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

E13. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ 
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ทีต่้องการสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E14. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการเรยีกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E15. ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ 
  เคย  ไม่เคย 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 



3 
 

 

E16. ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E17. ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  เคย  ไม่เคย 

E18. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีส่วนไดส้ว่นเสียในสญัญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E19. คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหาร 
 ของหน่วยงาน 
  มีมาก  มีค่อนข้างมาก  มีค่อนข้างน้อย  ไม่ม ี

E20. นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติตา่งๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผูม้ีอ านาจ  
 ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

E21. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยดึหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E22. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยดึหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน เพ่ือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภ-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ 

(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไ ด้แก่  1 .  ดัชนีความโปร่ง ใส 2 .  ดัชนีความพร้อมรับ ผิด  
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ  
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment 
(EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจน้ีเป็นแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1 ใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจาก 
การตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์น้ี พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 
1 หน่วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสมากย่ิงขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

ชื่อหน่วยงาน            

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งน้ี หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 

2. ติดเคร่ืองหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งน้ี เพื่อให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแม่นตรงมากท่ีสุด 
 
 



การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 
ดัชนีความพร้อมรับผิด 
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
 หน่วยงานอย่างไร 
1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ 
 ในหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน 
 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
 หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ 
(1) ด้านความโปร่งใส 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
(2) ด้านความพร้อมรับผิด 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             



(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
(5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
(6) ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             

 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายเพิ่มเตมิแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งน้ี หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 
2. ติดเคร่ืองหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งน้ี เพื่อให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแม่นตรงมากท่ีสุด 
 
การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
 หน่วยงานอย่างไร 
ค าอธิบาย 

การน าหน่วยงาน (Leading) ให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากผู้บริหารถือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจน มีบทบาท 
ในการส่ังการและช้ีน าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยงานไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว กระบวนการด าเนินงาน
ต่ า ง ๆ  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต้ั ง แ ต่ ร ะ ดั บ น โ ยบ า ยจ นถึ ง ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก็ ย่ อ ม มี แ น ว โ น้ ม ที่ จ ะ บ ก พ ร่ อ ง  
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน 

การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment ในรอบที่  1 น้ี  จึงมี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความส าคัญกับผู้บริหาร 
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในการ ส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน 
มีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ 
หรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

นอกจากน้ี ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจหรือค ามั่นที่จะ
น าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการ



ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

การก าหนดให้มีการประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างได้ผล 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB1 (1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านง

ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  มีการก าหนดกิจกรรม/วิธีการ 
  ในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดง
  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้อง
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายใน
  หน่วยงานรับทราบ 
  มีรายละเอียดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
  ที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง 
  นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
(2) ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น 
  หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ในการประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 
  หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ผ่านการปิดประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน
  ภายในหน่วยงาน 
  หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่าน
  ระบบเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน หรือ
  ระบบ Intranet หรือสื่ออ่ืนๆ  
  ซึ่งอาจอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว  
  คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร 
  บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น 
(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ในการประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 
  จะต้องมีการสรุปรายงานผลการประชุม/
  สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด การแถลง



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
  หรือการแสดงเจตจ านงสุจริตของ 
  ผู้บริหาร 
  กรณกีารแสดงเจตจ านงสุจริตผ่าน 
  การปิดประกาศ/หนังสือแจ้งเวียนภายใน
  หน่วยงาน หรือการแสดงเจตจ านง 
  ผ่านระบบเว็บไซต์ เอกสารแสดงเจตจ านง
  สุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนาม 
  ในเอกสารหรือระบุชื่อ/ต าแหน่งของ 
  ผู้บริหาร 
 

EB1 (2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านง
ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อสาธารณชน หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  มีการก าหนดกิจกรรม/วิธีการ 
  ในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดง
  เจตจ านงสุจริต ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์
  เพ่ือให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น 
  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
  ภาคเอกชน ได้รับทราบ 
  มีรายละเอียดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
  ที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง 
  นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
(2) ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น 
  หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ในการประชุม/สัมมนา 
  หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 
  ซึ่งอาจอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว  
  คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจาก 
  ผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น 
(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริต 
  ในการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการสรุป
  รายงานผลการประชุม/สัมมนาที่ปรากฏ
  เนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดง
  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
  กรณกีารแสดงเจตจ านงสุจริตผ่าน 
  การปิดประกาศหรือผ่านเว็บไซต์ของ
  หน่วยงาน เอกสารการแสดงเจตจ านง
  สุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนาม 
  ในเอกสารหรือระบุชื่อ/ต าแหน่งของ 
  ผู้บริหาร 

EB1 (3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ 
 (1) ด้านความโปร่งใส 
 (2) ด้านความพร้อมรับผิด 
 (3) ด้านความปลอดจากการทุจริต 
  ในการปฏิบัติงาน 
 (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 (5) ด้านคุณธรรมการท างาน 
  ในหน่วยงาน 
 (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ  
  แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
  เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
  กับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
  หน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน 
  ประกอบด้วยด้านความโปร่งใส  
  ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด
  จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  มีการสื่อสารเรื่องการพัฒนาหน่วยงาน 
  ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในแต่ละด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ได้รับทราบ 
(2) ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มี 
  โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
  พัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทาง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  ในแต่ละด้าน 
  หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหาร 
  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
  หน่วยงานตามแนวทางการประเมิน 
  คุณธรรมและความโปร่งใส 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  ในแต่ละด้าน 
(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 
  หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหาร 
  จะต้องมีการลงนาม หรือได้รับ 
  ความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว 

 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภ-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ 

(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไ ด้แก่  1 .  ดัชนีความโปร่ง ใส 2 .  ดัชนีความพร้อมรับ ผิด  
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ  
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment 
(EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจน้ีเป็นแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์น้ี พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 2 การด าเ นินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในภาพรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อหน่วยงาน            

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 
2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานท าหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
 การอุทธรณ์ต่อไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ที่หน่วยงานให้ความส าคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการด าเนินงาน จ านวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก 
 ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถาม 
 ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแม่นตรงมากที่สุด 
 

ส่วนที ่1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ          
             
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่
ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน) 
 

ดัชนีความโปร่งใส 
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
  การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ และร่วมด าเนินการ 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
หลัก ของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
                 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                
.              



2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              
.                
. ไม่มี 
หมายเหตุ:                
.            . 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              
.                
. ไม่มี 
หมายเหตุ:                
.             . 

 

 
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 
1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือ
 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร 
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              
.                
. ไม่มี 
หมายเหตุ:                
.             . 
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              
.                
. ไม่มี 
หมายเหตุ:                
.             . 



2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 

 
ดัชนีความโปร่งใส 
EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ           . 
 วันที่ประกาศเผยแพร่ คือ            . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
 สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริง
  ของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้ 
 2. เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มี องค์ประกอบ 
 2.1 ชื่อโครงการ  มี  ไม่มี 
 2.2 งบประมาณ  มี  ไม่มี 
 2.3 ผู้ซื้อซอง  มี  ไม่มี 
 2.4 ผู้ยื่นซอง  มี  ไม่มี 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก  มี  ไม่มี 
 หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                 
. 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน 
 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับงบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี 
1) โครงการที่ 1 
 1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
หมายเหตุ:                 
. 



2) โครงการที่ 2 
 2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
3) โครงการที่ 3 
 3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 
 



 3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
4) โครงการที่ 4 
 4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 



5) โครงการที่ 5 
 5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
 

 
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                 
. 
 



2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุง 
 การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 
 มี หลักฐาน คือ (1)             . 
 (2)             . 
 (3)             . 
 (4)             . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
 โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
 หน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 



 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 
1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
 ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 



2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 



 
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบ
 ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง 
 ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายเพิ่มเตมิแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 
2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานท าหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
 การอุทธรณ์ต่อไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ที่หน่วยงานให้ความส าคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการด าเนินงาน จ านวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก 
 ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถาม 
 ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแม่นตรงมากที่สุด 
 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

ค าอธิบาย 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ ประชาชนหรือผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน/กระบวนการ
ต่างๆ ซึ่งควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ร่วม
จั ดท า แผนงาน / ว า งแผน  ร่ ว มด า เ นิ นการ  ไปจนถึ ง ร่ ว มตรวจสอบ/ติ ดตาม  เ พ่ื อ เป็ นการสร้ า ง 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการยอมรับร่วมกันของ
ทุกๆ ฝ่าย รวมทั้ ง เ พ่ือน าความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็น ข้อมูลประกอบ 
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การแก้ปัญหา การปรับปรุงการด าเนินงาน และผลักดัน
ยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างกลไกการพัฒนาระบบราชการที่
ยั่งยืน 

 

 



โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หมายถึง การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนการริเริ่มตัดสินใจด าเนินการ ซึ่งอาจมีอิทธิพลในการตัดสินใจ  
รวมไปถึงการออกเสียงคัดค้านหรือเห็นด้วยเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

(2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือวางแผนโครงการ/กิจกรรม หมายถึง การร่วม 
วางนโยบาย หรือร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา ก าหนดความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้นๆ ตลอดจนการก าหนดวิธีการ  
แนวทางการด าเนินงาน และก าหนดทรัพยากรที่จะน าไปสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนาโครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆ 

(3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง การร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน/ 
แผนโครงการที่ก าหนด โดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร การประสาน  
ความร่วมมือ การท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB1 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดง 
  ความคิดเห็น การจัดท าแผนงาน/โครงการ และ
  การด าเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินการ 
  ในแต่ละข้ันตอนด้วย 
  หลักฐานที่ใช้ตอบข้อ EB1 (1) – EB1 (3) จะต้อง 
  เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน กรณีไม่ใช่ 
  โครงการ/กิจกรรมเดียวกันจะไม่พิจารณาคะแนน 
  รวมทั้งจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
  โดยหน่วยงานของท่านเอง และด าเนินการ 
  ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 
(2) ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น 
  รายงานการประชุม/สัมมนา 
  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐาน 
  จะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึกการประชุม 
  รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 
  กรณีใช้รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/ 
  กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ 
  รายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 
 

EB1 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือไม่ 

EB1 (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการโครงการ  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือไม่ 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
หมายเหตุ: 
1. กรณีหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลัก 
 ที่ไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้  
 ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือ
 ลักษณะของงาน ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน เพ่ือให้ 
 ผู้ตรวจประเมินน าไปประกอบการพิจารณา 
 ให้คะแนน 
2. กรณีเป็นโครงการระยะยาวข้ามปีงบประมาณ ท าให้
 บางกิจกรรมไม่ไดด้ าเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 
 ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบ 
 เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินน าไปประกอบการพิจารณา 
 ให้คะแนน 
3. กรณีไม่สามารถตอบข้อค าถามใดได้ เนื่องจาก
 โครงการ/กิจกรรมมีก าหนดด าเนินการในช่วง
 ระยะเวลา ภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะต้องแนบหลักฐาน 
 และระบุเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน
 น าไปประกอบการพิจารณาให้คะแนน 

 
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้
การด า เนิ น งานของหน่ วยงาน มีประสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์  นอกจากนี้  
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งาน จะท าให้หน่วยงานได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไข/
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
ประชาชน และผู้รับบริการ 

 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  วิธีการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 
  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น
  โดยหน่วยงานเอง หรือจัดท าโดยคณะท างานฯ  
  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่จัดท าคู่มือ 
  โดยเฉพาะ 
  ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอน
  การด าเนินงาน (Work Flow) หรือส่งมาเพียง 
  ปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อ 
  การจัดส่ง ให้หน่วยงานส่งหลักฐานเฉพาะ 
  องค์ประกอบส าคัญในข้อ (1)) 

EB2 (2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
  การปฏิบัติงานที่น ามาตอบในข้อ EB2 (1)  
  ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการ
  ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐาน
  การปฏิบัติงาน กับการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้อง 
  มีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 

ค าอธิบาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเท่าเทียมกัน หน่วยงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้  
ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งควรแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการดังกล่าว  
ให้ผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนด้วย การด าเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็น 
การก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียทุกคนเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการของหน่วยงานเพียง
อย่างเดียวอาจยังไม่ เพียงพอในการก ากับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางราย 
อาจไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออาศัยช่องโหว่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือกระท าการทุจริต 



หรือกระท าการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง/พวกพ้อง ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีระบบการป้องกันหรือ 
การตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการด้วยเช่นกัน 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB3 (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ
หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) หลักฐานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 ที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
 ชัดเจน 
(2) หลักฐานยืนยันการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ให้ผู้ใช้บริการหรือ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือ 
การตรวจสอบเพื่อป้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/
  ตรวจสอบของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการละเว้น 
  การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการน าไปปฏิบัติภายใน
  หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอาจอยู่ใน
  รูปแบบของบันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 
  แนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  ระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าว  
  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
หมายเหตุ: หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
ทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบหรือกลไกการป้องกัน/
ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะ 
การบังคับใช้เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้งจะต้อง 
มีลักษณะของการก าชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

 
 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร และ 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อ มูล 
 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 

ค าอธิบาย 
การให้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการ

ทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  และสัญญาใดๆ ที่ ได้มีการอนุมัติ 



ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบ
เครือข่ ายสารสนเทศของส่วนราชการ  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา ร พ.ศ.  2540  
ที่ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีที่ก าลังด าเนินการ ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐจึง
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกข้ันตอน 

นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์
ร ะหว่ า ง เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง ในกระบวนการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและผู้ ที่ ม า เ สนองาน  ยั ง เ ป็ น  
อีกกระบวนการที่มีความส าคัญในการสร้างเสริมให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้อง
ก าหนดวิธีการหรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
นัยในมาตรา 100 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30  
วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท า
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
  หนังสือหรือเอกสารของทางราชการที่แสดง 
  วันที่ทีห่น่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
  จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ซึ่งหน่วยงานจะต้องน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
  จัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน  
  30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับแจ้ง
  การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีหน่วยงาน
  เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ด 
  ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน จะต้องแนบค าสั่ง 
  มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ 
  มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติ
  หรือสั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่ 
  แผนดังกล่าว 
(3) ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และ
 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

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

หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มี 
การก าหนดรูปแบบและวิธีการ
เผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และ
สม่ าเสมอ 

(1) องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่น าไปเผยแพร่จะต้อง
  อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบไปด้วย
  รายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจาก 
  งบประมาณทุกประเภท 
  ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแสดง 
  รายละเอียดครบทั้ง 5 รายการ คือ ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับ 
  คัดเลือก 
  มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล 
  การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ กรณี 
  หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศตาม 
  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบ 
  ค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ 
  มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ 
  ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ 
  ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้
  ประกอบการประเมินได้ 
(3) ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และ
 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 

EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึง 
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่ 

องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
(1) หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องหรือ
 ความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้อง 
 มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสั่งการ 
 ให้ด าเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการน าไป
 ปฏิบัติจริงแล้ว 
 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบอย่างไร 

เงื่อนไขของหลักฐานประกอบการตอบข้อ EB5 มีดังนี ้
(1) หน่วยงานจะต้องน าโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่มีงบประมาณ
 สูงสุด จ านวน 5 โครงการ มาตอบค าถาม โดยแต่ละ
 โครงการจะต้องสามารถตอบค าถามในข้อ (1) – (5) 
 ได้ครบถ้วน กรณีท่ีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถาม
 ได้ครบทุกข้ันตอน เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
 หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่ง 
 ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกขั้นตอน โปรดระบุ
 เหตุผลในช่องหมายเหตุ 
(2) กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดง
 โครงการทั้งหมดเท่าที่มี โดยผู้ตรวจประเมิน 
 จะสอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
 จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณา 
 ให้คะแนน 
หมายเหตุ: (1) พิจารณาให้คะแนนเป็นรายโครงการที่ตอบ
  ค าถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน 
 (2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบ 
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  (Electronic–Government Procurement: 
  e–GP) 

(1) มีการประกาศเผยแพร่ 
 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
 ตามท่ีกฎหมายของแต่ละ
 หน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบส านัก
 นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือ
 กฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบ 
 การพิจารณาด้วย 
(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ 
 จัดจ้าง กรณีท่ีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ
 บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่ง
 มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ 
 การพิจารณาด้วย 

(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
 ในการพิจารณาคัดเลือก/ 
 ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
 โครงการ หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
 การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณทีี่หน่วยงานไม่ได้ใช้
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้อง



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
 แนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของ
 หน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
 ในการพจิารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง  
 กรณีท่ีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ 
 บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่ง
 มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ 
 การพิจารณาด้วย 

(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการ
 ค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลาง
 จะต้องมีการอ้างถึงท่ีมาและวิธีการในการค านวณ
 ราคากลาง 
(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการ
 ค านวณราคากลาง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ 
 ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือ
 ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย  

(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อ 
 ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
 หรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
 ในการซื้อหรือจ้าง 
(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
 เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง กรณีท่ีหน่วยงานเผยแพร่
 ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือ
 ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(5) มีการประกาศเผยแพร่ 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
 โครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
 จัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ 
 ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศ
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการระบุวิธีการ
 จัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ
 จัดจ้าง 
(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 กรณีท่ีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบน
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่ง
 มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ 
 การพิจารณาด้วย 

 
 



EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 

ค าอธิบาย 
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงาน

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่า 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละ
วิธีการเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด 
  งบประมาณ 
  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ 
  จัดซื้อจัดจ้าง 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มี 
  รายละเอียดร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการ 
  จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
  และร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการ 
  จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
  จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

EB6 (2) มีการน าผลการวิเคราะห์ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  รายงานการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการ 
  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
  รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อ 
  จัดจ้างที่ได้ด าเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัญหา 
  อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงาน 
  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ EB6 (1) 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการ 
  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/ 
  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 



 
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 

ค าอธิบาย 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการ
ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน 
สถานที่ ติ ด ต่ อ เ พ่ื อขอรั บข้ อมู ล ข่ า วส ารหรื อค า แนะน า ใ นก ารติ ด ต่ อ กั บหน่ ว ย ง านของรั ฐ  แล ะ 
กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่จะไปติดต่อราชการสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นเพ่ือจัดเตรียมเอกสารหรือสิ่งที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการ ตลอดจนได้รับทราบช่องทางการ
ติดต่อ ขั้นตอน และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการด้วย 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์  

ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
หรือไม่ 

หลักฐานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงาน 
 ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ 
(2) ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่
 เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือ 
(3) ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงาน 
 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือ 
 จุดให้บริการข้อมูลขาวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 ประจ าอยู่จุดดังกล่าว 

EB7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง 
(อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ  
 อย่างน้อย 4 ช่องทาง 
 

EB7 (3) มีการแสดงข้อมูล 
การด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่เป็นปัจจุบัน 
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 

องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
(1) หลักฐานการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์หรือ 
 สื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
(2) ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุง
 ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB7 (4) มีระบบการให้ข้อมูล 

การด าเนินงานของหน่วยงาน
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือ 
มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลา 
ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
 

องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
(1) หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏ
 บนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน หรือ  
 ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน 
(2) หมายเลขโทรศัพท์ที่น ามาตอบค าถามจะต้องสามารถ
 ติดต่อได้ และจะต้องมีระบบตอบรับหรือเจ้าหน้าที่ 
 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 

ค าอธิบาย 
การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่ส าคัญ  
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่ งจะส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ เลือกปฏิบัติ 
ต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่า 
เป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ได้ อีกทางหนึ่ งด้วย  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณใดไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานก็จะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มี 
เรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพ่ือให้สังคม  
ได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB8 (1) มีการก าหนดช่องทาง 

การร้องเรียนและข้ันตอน/
กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชน
 สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง
 ค่าใช้จ่าย 
(2) หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติ 
 ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือ 
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB8 (2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เรื่องร้องเรียน หรือไม่ 

หลักฐานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 ที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ 
 เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
 เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
(2) ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่
 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือ 
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือ
รายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) หลักเกณฑ์หรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผล
 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือ 
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
(2) มีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผล
 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่อง
 ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

EB8 (4) มีรายงานสรุปผล 
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 

*หมายเหตุ: รายงานสรุปผล 
ให้แยกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานหรือ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง 
  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  หรือแนวทางการแก้ไข 
  หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
  เรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
  จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
  โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้ 
  น ารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ 
  สื่ออ่ืนๆ 
หมายเหตุ: กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลว่า 
 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่
ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ 

 

EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
ค าอธิบาย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึ ง  การที่ เจ้ าหน้าที่ของรั ฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือ
พวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน1 เช่น 

(1) การรับผลประโยชน์ต่ างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้ นส่ งผลต่อการตัดสินใจ 
 ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

(2) การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
(3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ งสาธารณะหรือหลั งเกษียณ โดยใช้ อิทธิพลหรือ

 ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
(4) การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
(5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
(7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง 

ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง  
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและ
สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB9 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
  การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/ 
  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 
1ชุดความรูก้ารเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” โดยส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 



ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB9 (2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

หน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้ 
(1) ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
 ผลประโยชน์ส่วนรวม 

EB9 (3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผล 
  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทีม่ีวัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 
  ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะ  
  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/
  กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผล 
  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง 
  มีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

EB9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/ 
แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
  ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 
  การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับ 
  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1) 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ 
  ผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ: กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีการปรับปรุง หน่วยงาน
จะต้องแสดงหลักฐานว่าหน่วยงานได้มีการประชุมหรือหารือ
เพ่ือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง 

 



EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 

ค าอธิบาย 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ . ศ .  2 5 6 0  เ ป็ น ต้ น ไ ป  ร ว ม ทั้ ง  พิ จ า ร ณ า ก ล ไ ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ว่ า ด้ ว ย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้  ให้หน่วยงานรัฐด าเนินการ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ นั้น 

หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีขึ้น เพ่ือ เป็น 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้ งยั งสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานน าแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาสู่ 
การปฏิบัติ  ทั้งนี้  เ พ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 3 นั้น หน่วยงานควรมีการทบทวน/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็น ดังนี้ 

(1) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝัง 

ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาจิตส านึก
สาธารณะและปรับพฤติกรรม การใช้เครื่องมือการสื่อสารในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดตั้งกลุ่มเพ่ือเฝ้าระวังและ
ต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อการทุจริต และการผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) เป็นต้น 

(2) การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้

สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือการเผยแพร่คู่มือ องค์ความรู้ หรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

(3) การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน 
 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน 

แสดงเจตจ านงในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ “เจตจ านงสุจริต”  
ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณะชนภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการจัดท าเอกสาร 
แสดงเจตจ านงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ เจ้าหน้าที่และสาธารณชน การแถลงทิศทาง 
นโยบาย หรือแนวทางการด าเนินงานในสื่อต่างๆ เป็นต้น 



(4) การส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ เป็นการตรวจสอบการด าเนินงาน  

รวมไปถึงการสกัดกั้นการทุจริตของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดมาตรการ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการทุจริต การสร้างกลไกการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้บริหาร การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th/) 

นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตของหน่ วยงานในปีที่ ผ่ านๆ มา ด้ วย  ซึ่ งจะท า ให้หน่ วยงานได้ รั บทราบปัญหา/ อุปสรรค 
จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน  
ในหน่วยงานให้มีคณุธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB10 (1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

(1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน 
  ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการด าเนินงาน  
  เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  รายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอ
  ต่อผู้บังคับบัญชา 

EB10 (2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงาน
ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ซ่ึงเป็นโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการแล้วเสร็จ
 หรือก าลังด าเนินการงานอยู่ก็ได้ 
(2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: 
กรณหีน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก
โครงการ/กิจกรรมมีก าหนดด าเนินการในช่วงเวลา 
ภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบด้วย 
เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินน าไปประกอบการพิจารณา 
การใหค้ะแนน 

 



EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 

ค าอธิบาย 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่ โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่ส าคัญ  

ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมใน
การด าเนินงาน และการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในที่นี้ หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ 
( 1 )  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ส ม า ชิ ก ข อ ง ก ลุ่ ม  ( 2 )  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ที่ ชั ด เ จ น 
เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส (3) มีระเบียบหรือแนวทางการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม และ (4) มีกิจกรรมการด าเนินงานที่มีความต่อเนื่อง 

ข้อ ค าถาม เงื่อนไขของหลักฐาน 
EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส หรือไม่ 
 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
(1) มีการก าหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน 
(2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ของหน่วยงาน 
(3) มีการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือแนวทาง 
 การด าเนินงานที่ชัดเจน 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
อาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน 
เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น 

EB11 (2) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส  
กลุ่มดังกล่าวมีกจิกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุง 
การบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตาม
ข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องมี
จุดประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงาน 
มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรม 
การด าเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง 

 
 



 

รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 
โครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

จัดท าโดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภ-28 

รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ที่ปรึกษาโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล ที่ปรึกษาโครงการ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผล) 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภทัร บุษบาบดินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

7.  อาจารย์ ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

8.  อาจารย์ ดร.ฐิติยา เทพารส ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

9.  อาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี ที่ปรึกษาโครงการ (นักวิจัย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


