
บทสรุปผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ก ำหนดทิศทำงและนโยบำย

ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศให้สูงขึ้น จึงได้พัฒนำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำง
ให้เกิดแรงผลักดันต่องำนป้องกันกำรทุจริตของประเทศให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก ำหนด  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสนี้ มีลักษณะเป็นกำรประเมินเชิงบวกจำกหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์และ
ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ โดยวิเครำะห์และประมวลผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมกำรประเมิน 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. พัฒนำขึ้นมำ 

2. เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน 

2. เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นสำมำรถน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะไปพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในกำรป้องปรำมไม่ให้เกิดกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนได ้

3. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นให้ควำมส ำคัญและถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกฎหมำย จรรยำบรรณ และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย คณะผู้วิจัยจะประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยใช้

กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. จัดท ำข้ึน ซึ่งมีท้ังหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1.1 ดัชนีด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency) จ ำแนกเป็นกำรด ำเนินงำนขององค์กร และกำรตอบสนอง
ข้อร้องเรียน 

1.2 ดัชนีด้ำนควำมพร้อมรับผิด (Accountability) จ ำแนกเป็นควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย และ
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ 

1.3 ดัชนีด้ำนคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) เป็นกำรวัดจำก 
2 แง่มุม ได้แก่กำรรับรู้ (Perception) และประสบกำรณ์ตรง (Experience) ของประชำชนและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

1.4 ดัชนีด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) จ ำแนกเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 

1.5 ดัชนีด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) จ ำแนกเป็นกำรบริหำรงำนบุคคล 
กำรบริหำรงบประมำณ และควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน 

2. ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐใช้วิธีวิจัยที่ส ำคัญ 2 วิธี คือ 

2.1  กำรวิจัยจำกเอกสำร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจำกเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำงๆ 
ตำมแบบประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment โดยให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน
ตอบค ำถำมต่ำงๆ เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

2.2  กำรวิจัยจำกแบบส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่ตอบค ำถำมตำมแบบประเมิน Internal Integrity & 
Transparency Assessment และกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้รับบริกำรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่ตอบ
ค ำถำมตำมแบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ประสบกำรณ์ของผู้ตอบแบบประเมินต่อดัชนีต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1   

3. ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เข้ำร่วมประเมินในกำรอนุเครำะห์ข้อมูล 

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจ ำนวน 300 รำยชื่อ และผู้รับบริกำรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนจ ำนวน 300 
รำยชื่อ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งฐำนข้อมูล ดังนี้ 

 
ประเภทฐานข้อมูล จ านวนที่ส่งให้ ป.ป.ช. จ านวนที่เก็บข้อมลูได้ วิธีการเก็บข้อมูล 

เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 302 100 กำรลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลภำคสนำม 
ผู้รับบริกำรและ/หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

302 100 กำรส่งแบบประเมินทำงไปรษณีย์ กำรโทรศัพท์
สัมภำษณ์ และกำรลงพื้นที่ภำคสนำม 

เอกสำรหลักฐำน ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด หน่วยงำนส่งเอกสำรหลักฐำนให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
รายหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     หน้าท่ี 3 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ครั้งนี้ มีวิธีกำรศึกษำและเครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะน ำแบบประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ และข้อร้องเรียน (Incident) ต่ำงๆ มำประกอบในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบแนวคิดกำรประเมิน (Framework) ดังปรำกฏในภำพที่ 1 

กรอบแนวคิดกำรประเมิน ITA  กรอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 
 
 

 

 
 กำรสื่อสำร เผยแพร ่ประชำสัมพันธ์ครั้งที่ 1-3 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแกก่ลุ่มเป้ำหมำย 

และสำธำรณชน 

กำรจัดท ำวิเครำะห์ผลกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ITA  
กำรเป็นวิทยำกร และกำรชี้แจง/กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรประเมินผลแก่กลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ 

  EIT  และ  EBIT   

IIT   

IIT  และ  EBIT   

IIT   

IIT   

IIT   

EIT   

EIT    

EIT  และ  EBIT   

EIT   
EIT   

การ ด าเนิน งานขององค์กร   

วัฒนธรรมองค์กร   ( Organization Culture)   

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร   
(Anti - Corruption Institution)   

การบริหารงานบุคคล     
(Personnel   Management)   

การบริหารงบประมาณ     
(Budget Execution)   

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน     
(Fairness in Work Order)   

การรับรู ้ ( Perception)   

ประสบการณ์ตรง   ( Experience)   

การ ตอบสนองข้อร้องเรียน   

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย   

ความรับผิดชอบตาม บทบาทหน้าที่   

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน   
(Integrity in Service Delivery) 

ความโปร่งใส   
( Transparency)   

ความพร้อมรับผิด   
( Accountability) 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร   
(Integrity Culture)   

คณุธรรมการท างานในหน่วยงาน   
(Work Integrity)   

Assessment   

Integrity & Transparency  

 ผลผลิต 
 

รำยงำนผล            
กำรประเมิน ITA 

 
- Feedback 
- ข้อเสนอแนะ 

 
ผลลัพธ์ 

 

• ลดป ญหำกำร
ทุจริต    
 ในสังคมไทย 

• กำรด ำเนินงำน 
ภำครัฐมีควำม
โปร่งใสและ             
มีธรรมำภิบำล
ตำมหลักสำกล 

• ยกระดับCPI  

 กลุ่มเป้ำหมำย 335 
หน่วยงำน 

 

วิธีวิจัย 
- Documentary  
  Reseach 
- Sample Survey  
  Reesearch 

 
IIT และ EIT 

 - กำรเลือก 
  ตัวอย่ำง 
 - ส ำรวจและ 
   รวบรวมข้อมูล 
 - สังเกตกำรณ์ 
  หน่วยงำน (Site  
  Visit) 
 - ลงรหัสตรวจสอบ 
  และบันทึกข้อมูล 
 
 

 
EBT 

 - แจกแบบสอบถำม 
  และรวบรวมข้อมูล 
 - ลงรหัสตรวจสอบ 
  และบันทึกข้อมูล 
 

 

กำรประเมินผล
ระดับคะแนน 
0-100 คะแนน  
 ของ ITA ใน 

5 องค์ประกอบ  
และ 11 ตัวชี้วัด 
เพื่อสะท้อนถึง

คะแนนที่มีระดับ
น้อยที่สุด 

 - มำกที่สุด 

ก ำหนดเกณ ์กำรให้
คะแนน ITA 

 (0-100 คะแนน)  

ก ำหนดสูตรคะแนน 
ITA ของแต่ละ

ตัวชี้วัด  

ประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูล  

กำรแปรผลและกำร
เขียนรำยงำน 

 

เหตุกำรณ์ 
(Incident

) 

ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

สัมภำษณ์
เชิงลึก 

ทบทวน
แบบสอบถำม 

ข้อเสนอแนะ
อื่น  

กลุ่มเป้ำหมำย  
265 หน่วยงำน 

เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) 

 

EIT คือ External Integrity & Transparency 
Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 
(กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร)  
EBIT คื อ  Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment (กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
 

         ) 

- Documentary 
Research 

- Sample Survey 
Research 

ระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

 

ภำพที่ 1 กรอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Project Framework) 

 

กลุ่มเป้ำหมำย  
265 หน่วยงำน 

         ) 
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ผลการประเมิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย

ภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.85 ซึ่งถือว่ำ มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในระดับสูง โดยได้
คะแนนดัชนีด้ำนคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำนสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 92.23 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมำก ส่วน
ดัชนีที่ได้คะแนนต่ ำที่สุด คือ ดัชนีด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เท่ำกับร้อยละ 63.85 ซึ่งอยู่ในระดับสูง 

เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินโดยละเอียด คณะผู้วิจัยได้ข้อค้นพบจ ำแนกตำมตัวชี้วัดแต่ละตัว ดังนี้ 
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ (External) และจำกข้อมูลเอกสำร/
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เป็นกำรวัด
ระดับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนให้บริหำรอย่ำงโปร่งใสและด้วยควำมเป็น
ธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คะแนนเท่ำกับ
ร้อยละ 65.29 โดยจ ำแนกเป็นกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.25 และกำรตอบสนองข้อ
ร้องเรียนได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 51.91 

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ(External) เป็นกำรวัดคุณธรรมกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรท ำงำน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุณภำพของงำน  ได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.67 โดยจ ำแนกเป็นคะแนนควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.95 
และ คะแนนควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.40 

3. ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจำกกำร
รับรู้ของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ (External) เป็น
กำรวัดจำก 2 แง่มุม ได้แก่ กำรรับรู้ (Perception) และประสบกำรณ์ตรง (Experience) ในเรื่องของกำรที่
เจ้ำหน้ำที่รัฐด ำเนินกำรโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตำมกระบวนกำรมำตรฐำนในระหว่ำงกำร
ให้บริกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร กำรเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับกำรเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือกำรจูงใจ รวมถึงกำร
จัดหำเงินเพ่ิมพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค และสิ่งบันเทิงต่ำงๆ จนถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกผู้มำติดต่อ
งำนด้วย ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 92.23 โดยจ ำแนกเป็นคะแนนจำกกำรรับรู้ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 86.33 และ 
คะแนนจำกประสบกำรณ์ตรงได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 98.88 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal) และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐำน
ของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เป็นกำรวัดลักษณะวัฒนธรรมภำยในและระบบกำรควบคุมกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือสร้ำงสมมติฐำนหลำยมิติเกี่ยวกับป จจัยกำร
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เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันและสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และหมำยถึง ระดับกำรท ำทุจริตคอร์รัปชันแพร่หลำยใน
วงกว้ำงมำกน้อยเพียงใด และควำมมีประสิทธิผลของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 
63.85 โดยจ ำแนกเป็นคะแนนจำกวัฒนธรรมองค์กรได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.74 และ คะแนนจำกกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในองค์กร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 51.11 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Internal) เป็นกำรวัดระดับกำรทุจริต  คอร์รัปชันในงำน
ที่มีกำรคอร์รัปชันภำยในหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ และควำมเป็น
ธรรมในกำรมอบหมำยงำน อันอำจเกี่ยวพันถึงกำรคอร์รัปชันในกำรปฏิบัติงำน โดยประเมินจำกมุมมองเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ภำยในองค์กร และหมำยถึงระดับควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยปรำศจำกกำรหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.51 โดยจ ำแนกเป็นคะแนนจำกกำรบริหำรงบประมำณ ได้คะแนน
เท่ำกับร้อยละ 82.02 และ คะแนนจำกควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.94  ส่วน
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเนื่องจำกจ ำนวนตัวอย่ำงที่ตอบในประเด็นดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อย จึงไม่ถูกน ำมำคิดค่ำ
คะแนน (รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ าแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด 

 

ล าดับที่ 
ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 
แหล่งข้อมูล 

ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง 
ถ่วงน้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส EIT และ EBIT 26 65.29 16.98 
 1.1 กำรด ำเนินงำนขององค์กร EIT และEBIT 14.3 (55%) 76.25 9.34 
 1.2 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน EIT และEBIT 11.7 (45%) 51.91 7.64 
2 ความพร้อมรับผิด EIT 18 81.67 14.70 
 2.1 ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย EIT 8.82 (49%) 81.95 7.20 
 2.2 ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ EIT 9.18 (51%) 81.40 7.50 
3 คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน EIT 22 92.23 20.29 
 3.1 กำรรับรู้ EIT 11.66 (53%) 86.33 10.75 
 3.2 ประสบกำรณ์ตรง EIT 10.34 (47%) 98.88 9.54 
4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร IIT และ EBIT 16 63.85 10.22 
 4.1 วัฒนธรรมองค์กร IIT 6.88 (43%) 80.74 4.39 
 4.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร IIT และ EBIT 9.12 (57%) 51.11 5.82 
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน IIT  18 81.51 14.67 
 5.1 กำรบริหำรงำนบุคคล  IIT * * * 
 5.2 กำรบริหำรงบประมำณ IIT 9.54 (53%) 82.02 7.78 
 5.3 ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน IIT 8.46 (47%) 80.94 6.90 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยรวม 100  76.85 
หมายเหตุ  * จ านวนตัวอย่างทีต่อบในข้อค าถามส าหรับตัวชี้วัดนี้มีไม่เพียงพอต่อการน ามาวิเคราะห์ค่าคะแนน 
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สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
 
หลังจำกที่วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว คณะผู้วิจัยได้สรุปผลกำรประเมิน และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมเท่ำกับร้อยละ 76.85 สูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยของทั้ง 259 หน่วยงำนภำครัฐที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 73.04 เมื่อพิจำรณำคะแนนขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอ่ืนเป็นรำยดัชนี พบว่ำ คะแนนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่นเกือบทุกดัชนีมีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยภำพรวม (รำยละเอียดดังปรำกฏในภำพที่ 2) 
 

 
 

ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อเทียบกับหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด 259     
           หน่วยงาน 
 

65.29

81.67

92.2363.85

81.51

92.32

94.14

98.7287.58

96.68 67.13

74.71

87.90
61.57

71.93

ความโปร่งใส

ความพร้อมรับผิด

คณุธรรมในการ
ให้บริการ

วฒันธรรม
คณุธรรมในองค์กร

คณุธรรมในการ
ท างาน

คะแนนขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ขอนแก่น
คะแนนสงูสดุจาก 259 หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ยจาก 259 หน่วยงาน
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งกล่ำวโดยสรุปได้ดังนี้ 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นมีผลกำรด ำเนินงำนในดัชนีด้ำนต่ำงๆ ค่อนข้ำงเป็นที่น่ำพอใจ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในด้ำนคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีคะแนนสูงสุด คือ 92.23 คะแนน และด้ำนควำมพร้อมรับ
ผิดที่ได้คะแนนรองลงมำ โดยทั้ง 2 ด้ำนนี้มีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำร
ประเมินทั้งหมด จึงถือว่ำเป็น จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นควรภำคภูมิใจ เนื่องจำกกำรให้บริกำรนั้นถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
เป็นหลัก ดังนั้น ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญและรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรเช่นนี้
ไว้ และควรจะพัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึ้นในปีงบประมำณต่อๆ ไป  

 ส่วนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่ถือว่ำเป็น จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น คือ ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ควำมโปร่งใส และคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ส ำหรับด้ำน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นด้ำนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คะแนนต่ ำที่สุด ดังนั้น ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในด้ำนนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก ำหนด
นโยบำยเกี่ยวกับกำรน ำระบบและกระบวนกำรต่ำงๆ ในองค์กรมำใช้เพ่ือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์  
ทับซ้อน กำรคุ้มครองผู้ให้เบำะแสกำรทุจริต ลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต กำรให้ข้อมูลระบบป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน กำรให้รำงวัลแก่ผู้ซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ซึ่งระบบต่ำงๆ เหล่ำนี้  เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร นอกจำกนี้ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนก็เป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนทำงระบบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบและกำรให้รำงวัลแก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเที่ยงธรรม ตลอดจนเปิดโอกำสให้
เสนอควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงได้ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและเป็นเครือข่ำยที่
ส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในส่วนต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

ส ำหรับด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำนถึงแม้จะเป็นด้ำนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมำก และก็เป็นด้ำนที่
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นมีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน
ทั้งหมด แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนไม่ควรมองข้ำม ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรให้และเปิดเผย
ข้อมูลที่ควรมีกำรประกำศเผยแพร่แผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
ตลอดจนมีกำรแสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่
ต้องกระท ำอย่ำงโปร่งใสและถูกต้อง มีนโยบำยในกำรจัดกำรกับงบประมำณด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพ่ือภำรกิจ
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และควำมส ำเร็จของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งกระจำยงบประมำณไป
ยังส่วนต่ำงๆ เพ่ือภำรกิจอ่ืนๆ อย่ำงเหมำะสม ให้เกิดควำมสมดุลในกำรใช้งบประมำณส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน นอกจำกนี้ในกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และกำรสั่งกำรต่ำงๆ ควรกระท ำ
ภำยใต้ภำระงำนที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบหมำยและเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงำนเป็นหลัก ไม่ควรสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่
ท ำงำนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหำรนอกเหนือจำกภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ และปฏิบัติต่ อเจ้ำหน้ำที่ใน
ฐำนะเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและต้องเคำรพสิทธิส่วนบุคคลในฐำนะเป็นผู้ร่วมงำน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน
ในภำรกิจด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนด้วย 
 


