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1.1 หลักการและเหตุผล 

จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาระบบประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) หน่วยงานภาครัฐ โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่ งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมุ่งหวังให้เกิด             
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ ( Integrity 
Assessment) ตามผลท่ีได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมิน
ไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเอง        
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการประเมิน ITA ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้พิจารณามอบหมายให้
ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางระดับกรม ส่วนภูมิภาค ระดับ
จังหวัด  (ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด) ส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) 
รวมจ านวน 657 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพมหานครไม่เข้าร่วม อยู่ระหว่างชะลอ
โครงการ) 

ดังนั้น เพื่อใหก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมาย
ให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน    
อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็น
มาตรฐานสากล ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเข้ารับ
การประเมิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินในการน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินคุณธรรมและความ
โปร่งใสแก่หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน ในการน าไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based)  เป็นการวัดระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือของกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงาน
ให้บริการอย่างโปร่งใสและด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี       
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เป็นการวัดคุณธรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ          
ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน การใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี   
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
(External) เป็นการวัดพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีการด าเนินงานท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส เป็นไป
ตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติ     
เมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน    
ท่ียึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) เป็นการวัดระบบการ
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บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) โดย           
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้องบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1.3.2  วิธีการศึกษาวิจัย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยท่ีส าคัญ 2 วิธี คือ 

1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ
หลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยให้หน่วยงานภาครัฐตาม
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
ด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2) การวิจัยจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากร  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)  ใน
ด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ
และพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสมและมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดี 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง 

คณะท่ีปรึกษาโครงการฯ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างท่ีใช้      
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา จากผู้ใช้บริการท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ และเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวนท่ีน ามาวิเคราะห์รวมท้ังส้ิน 100 คน 

2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) ใช้วิธีเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จ านวนท่ีน ามาวิเคราะห์รวมท้ังส้ิน 100 คน  

3) เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  ด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจ
ให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง ส าหรับตอบประเด็นค าถามท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
พร้อมท้ังท าการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานท่ีเป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้แบบประเม ิน     
1 ช ุดต่อ 1 หนว่ยงาน โดยใช้แบบประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
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1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
1.4.1 หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

การด าเนินงานมากขึ้น 
1.4.2 หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินสามารถน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การด าเนินงานและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริต
ภายในหน่วยงานได้ 

1.4.3 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพิ่มข้ึน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment) จ าแนกออกเป็น 2 กรอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบการด าเนินงานโครงการ (Project Frame Work) 
 

หน้า ๕ 

กรอบการด าเนินงานโครงการฯ กรอบแนวคิดการประเมิน ITA 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ประชุมชี้แจง 
กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง                      

 - รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน 
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน 

    เก็บข้อมูล     -  แบบประเมิน Evidence-Based     
                    -  แบบประเมิน Internal   
                    -  แบบประเมิน External 
 

ขอ จัด 

อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ  

 

เก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ เบื้องต้น 

 

รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

 

รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนา 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) 

เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

Integrity & 
Transparency 

Assessment : ITA 

ความโปร่งใส  
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  

(Corruption – Free) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 

ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 

ประสบการณ์ตรงการทุจริต 

วัฒนธรรมองค์กร 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT 

EIT 

IIT 
 

IIT & EBIT 
 

IIT 
 

IIT 
 

IIT 
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1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  

1.6.1 ผลคะแนนสรุปภาพรวม และจ าแนกตามดัชนี 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามแหล่งข้อมูลพบว่า 

ได้คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 89.42 
ได้คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) เท่ากับร้อยละ 

71.40 
ได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) เท่ากับร้อยละ 

79.07 
เมื่อน าคะแนนดังกล่าวมาท าการถ่วงน้ าหนัก พบว่า คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 83.08 

ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูง แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 

คะแนน ITA = 83.08 
(ถ่วงน้ 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 

 

86.77 

83.50 

97.97 

75.23 

67.56 

ภาพที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

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

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานทั้ง 5 ดัชนี 
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      ตารางที่ 1  ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

ล าดับ
ที่ 

 ดัชนี/ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังถ่วง 
น้ าหนัก 

EIT EBIT IIT 

1 
  
  

ความโปร่งใส 26.00 83.50 83.50   
1.1 การด าเนินงานขององค์กร 14.3 82.44 82.44   
     1.1.1  การให้และเปิดเผยข้อมูล 2.51 82.63 80.26 85.00   
     1.1.2  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.17 86.46 72.92 100.00   
     1.1.3  ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 2.61 80.70 94.72 66.67   
     1.1.4  การมีส่วนร่วม 2.01 60.00   60.00   
     1.1.5  ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ 3.00 83.83 83.83     
     1.1.6  การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 2.01 100.00   100.00   
1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร 11.7  84.57 84.57   
     1.2.1  การตอบสนองข้อร้องเรียน 4.09 64.94 49.81  80.00   
     1.2.2  ช่องทางการร้องเรียน 3.63 85.14 85.14     

       1.2.3  การแจ้งผลร้องเรียน 3.98 0.00  0.00     
2 ความพร้อมรับผิด 18.00 86.77 86.77   

2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี 8.82  85.54 82.18 88.89   
2.2 ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 9.18  88.01 87.13 88.89   

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 97.97 97.97     
3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 11.66  97.93 97.93     
3.2 ประสบการณ์ตรง 10.34  98.00 98.00     

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00 75.23   75.23 
4.1 วัฒนธรรมองค์กร 6.88  72.79     72.79 
4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 9.12  77.67   85.72 69.63 
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            ตารางที่ 1  ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
                            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

 ดัชนี/ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังถ่วง 
น้ าหนัก 

EIT EBIT IIT 

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18.00 67.56     67.56 
5.1 การบริหารงานบุคคล 7.56  64.29     64.29 
     5.1.1  ประสบการณ์ตรง 4.08 56.70     56.70 
     5.1.2  การรับรู ้ 3.48 65.13     65.13 
5.2 การบริหารงบประมาณ 5.58  70.94     70.94 
     5.2.1  การรับรู ้ 5.58 70.94     70.94 
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 4.86  67.46     67.46 
     5.3.1  ประสบการณ์ตรง 2.67 70.39     70.39 
     5.3.2  การรับรู ้ 2.19 65.13     65.13 

รวม  100.00 คะแนน ITA =  83.08 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่าดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนน

สูงสุด เท่ากับร้อยละ 97.97 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนดัชนีท่ีได้คะแนนต่ าสุด คือ คุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 67.56 ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามดัชนีและตัวช้ีวัดย่อยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 โดยจ าแนกเป็นการด าเนินงานขององค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.44 
และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.57 เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละ
ตัวช้ีวัดย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การด าเนินงานขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.44 เมื่อ
จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดย่อย มีดังนี้ 

- การให้และเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.63 โดย
จ าแนกเป็นคะแนนท่ีได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 80.26 และ
คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ร้อยละ 85.00 เห็นได้ว่าคะแนน
ท่ีได้จาก External และ Evidence - Based สอดคล้องกัน  

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.46  โดย
จ าแนกเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 72.92 ในขณะท่ี
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คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 100.00  
เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้จาก External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน   

 - ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.70 
โดยจ าแนกเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 94.72 ในขณะ
ท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
66.67 เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้จาก External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน  

- การมีส่วนร่วม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.00 เป็นคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  

- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.83 เป็นคะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ในเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน 

- การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้คะแนนเต็มเท่ากับ  
ร้อยละ 100.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  

1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.57   
จ าแนกเป็นคะแนนท่ีได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.94 
จ าแนกเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 49.81 ในขณะท่ี
คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนสูงกว่าคือร้อยละ 
80.00 เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้จาก External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน  

- ช่องทางการร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.14 โดยได้คะแนนจาก
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ในเรื่องความสะดวกของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ใช้บริการ 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ 86.77 เป็นการประเมินจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  โดยมีรายละเอียด
คะแนนจากตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ    
ร้อยละ 85.54 แบ่งเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 82.18 
และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ร้อยละ 88.89 เห็นได้ว่า
คะแนนท่ีได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

2.2 คะแนนความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.01 โดยจ าแนกเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ร้อยละ 87.13 
ในขณะท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 88.89 เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.97 เป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ
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วัดใน 2 แง่มุม คือ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.93 และคะแนนจากประสบการณ์
ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.00 ซึ่งคะแนนท้ัง 2 ข้อมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 75.23 ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และ
จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.79 โดยเป็นคะแนนจาก
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)  

4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.67 
จ าแนกเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 
69.63 ในขณะท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 85.72 เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้จาก Internal และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน  

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 67.56 ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

5.1 การบริหารงานบุคคล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.29 ประเมินจาก
มุมมอง 2 มุมมอง คือ 1) ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.70 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีอยู่ระดับ   
ปานกลาง 2) การรับรู้ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.13  

5.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.94 โดยประเมินจาก
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.46 
ประเมินจากมุมมอง 2 มุมมอง คือ 1) ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.39 และ 2) การรับรู้ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ  65.13 

1.7   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
1.7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) 

จากการประเมินผลครั้งนี้ คณะท่ีปรึกษาโครงการได้เสนอแนะการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐตามระดับคะแนนท่ีได้จากแหล่งข้อมูลและตัวช้ีวัดในภาพรวม 
ดังต่อไปนี้ 

 
ดัชนีที่ควรพัฒนา 

 

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน (Work Integrity Index) 

ดัชนีที่ควรส่งเสริมและรักษาระดับไว้ 
 

 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

(Corruption – Free Index) 
เมื่อพิจารณาตามดัชนีและตัวชี้วัดท้ัง 5 ด้าน พบรายละเอียดดังนี้ 
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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
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
จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 

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

 
1.7.2 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 
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5) จัดท าคู่มือและจัดประชุมภายในหน่วยงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรวมไปถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง       
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมท้ังเขียนรายงานผลให้เห็นถึงการน าข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน 

 


