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การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานและเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพื่อน าไปปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน และแบบประเมินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมิน
สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จ านวน 100 คน และบุคลากร
และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)  จ านวน 100 คน ประเมินจากดัชนี 5 ตัว คือ 1) ความโปร่งใส 
2) ความพร้อมรับผิด 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 
5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คณะท่ีปรึกษาโครงการได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานระดับ  ท้องถิ่น 
รหัสหน่วยงาน      1104  

 

คะแนน ITA = 83.08 
(ถ่วงน  าหนัก) ระดับผลการ

ประเมิน 
ดัชนี 

คะแนนดัชนี  
(ร้อยละ) 

ความโปร่งใส 83.50 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 86.77 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

97.97 สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 75.23 สูง 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 67.56 สูง 
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ภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

หมายเหตุ : 1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
    2.  คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน ้าหนัก ส้าหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานทั้ง 5 ดัชนี 



ข 

 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นโดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 83.08 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก โดยได้คะแนนดัชนีด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงสุด เท่ากับร้อยละ 97.97 อยู่ในระดับสูงมาก และดัชนีท่ีได้
คะแนนต  าสุด คือ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 67.56 ส าหรับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(ดังแสดงผลคะแนน
ในภาพที่ 1) เมื่อจ าแนกตามดัชนี พบว่า  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การด าเนินงานขององค์กรได้คะแนนเท่ากับ    
ร้อยละ 82.44 และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.57 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.77 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.54 และความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ ได้คะแนนเท่ากับ    
ร้อยละ 88.01 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.97 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.93 และ
คะแนนจากประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.00 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.23 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.79 และการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.67 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.56 เป็นการวัด
ใน 3 แง่มุม ได้แก่ การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.29  การบริหารงบประมาณ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.94 และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
67.46  
 
2.   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  

2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) 
1)  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้คะแนนใน

ระดับสูง คือ ร้อยละ 67.56 ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาในตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ า คือ ในตัวช้ีวัดประสบการณ์ตรง 
ใน 2 ประเด็น คือ (1) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเป็นธรรมและความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และ (2) การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเกี่ยวกับระบบการ
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บริหารงานบุคคลยังไม่ได้รับความเช่ือมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น หน่วยงานต้องท าการพัฒนาใน
เรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรโดยการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ให้เกียรติและยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างในหน่วยงาน พร้อมท้ังให้ความ     
เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  

2)   ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นข้อมูลท่ีได้
จากบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน (Internal) โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.23 ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการพัฒนา ในตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ า คือ ตัวช้ีวัดวัฒนธรรมองค์กร 
คือ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต  

3)  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) พบว่าคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็น
ระดับท่ีดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาท่ียังยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควรจัดเตรียมระบบ
การให้บริการและระบบการร้องเรียนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

4)   ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก 
ซึ่งเป็นระดับท่ีดีเยี่ยม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการ
จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการ
ปฏิบติังานตลอดเวลา 

5) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ได้
คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับท่ีดีเยี่ยม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควรรักษา
ระดับไว้ต่อไป โดยการหลีกเล่ียงการรับส่ิงของหรือเงินพิเศษจากบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 

 
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จะต้องปรับปรุงการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ 

2) ปรับปรุงการการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3) ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ในภารกิจหลัก 

4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการหรือประเมินผลการปรับปุรงและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก 

5) จัดท าคู่มือและจัดประชุมภายในหน่วยงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรวมไปถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง      
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมท้ังเขียนรายงานผลให้เห็นถึงการน าข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน 

 


