
                    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  จังหวัดนครราชสีมา 
                                                 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา หนา ๑๘ 
 

บทที่ ๓ 
ระเบียบวิธีว ิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหินอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิจัย (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
จระเขหิน ดังนี้  
 ๓.๑ วิธีการศึกษาวิจัย  
 ๓.๒ กลุมประชากรเปาหมายและการคัดเลือกตัวอยาง  
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  
 ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ๓.๕ การประมวลผลและเกณฑการประเมิน  
 ๓.๖ ขั้นตอนการดําเนินงานและแผน  
 
๓.๑  ว ิธีการศึกษาวิจัย 
 
         การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ ๒ วิธี คือ 
          ๓.๑.๑  การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ ตามแบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment โดยใหหนวยงานที่เขารวมการประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ 
หรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมา- 
ภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ๓.๑.๒  การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research)  โดยจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น ความรูความเขาใจและประสบการณจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตาม
แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบสํารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคคลในหนวยงานภาครัฐ เรื่อง ความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  โดยมีการกําหนด
กลุมตัวอยางใหสอดคลองเหมาะสมและมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ด ี
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๓.๒.  กลุมประชากรเปาหมายและการคัดเลือกตัวอยาง 
           

         การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ไดกําหนดกลุมประชากรเปาหมายในการดําเนินการสํารวจและประเมินผล  
คือ เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่ ณ ที่ตั้งของหนวยงานโดย
คณะผูวิจัยไดจําแนกกลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) การสุมตัวอยาง (Sampling 
Method) และขนาดตัวตัวอยาง (Sample Size) ตามประเภทของการประเมิน ดังนี้  
 ๓.๒.๑ แนวทางการประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เปนการประเมิน
จากขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ ความพรอมรับผิด (Accountability) วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)  
ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณทาง
โทรศัพท หรือสงแบบประเมินทางไปรษณียใหกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจจะใชหลายวิธีรวมกันขึ้นอยู
กับความเหมาะสม  
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก บุคลากรภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไป และครอบคลุม ทุกระดับตามสายการ
บังคับบัญชา สําหรับดําเนินงานในการประเมินครั้งนี้มีจํานวนบุคลากรในหนวยงานที่เขารับการ
ประเมิน ทั้งหมด ๕๒ ราย  
  การเลือกตัวอยาง คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตาม
ลักษณะโครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน และใหมีการกระจายตัวอยางตามลักษณะของ
ประชากรเปาหมาย โดยโครงสรางของหนวยงานมีดังนี้  
  สายบริหาร ไดแก นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด รองปลัด  
  สายปฏิบัติ ไดแก สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา สวนสาธารณสุข   
  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยางตามแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT ประกอบดวยบุคลากรภายในหนวยงาน ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจาง
ที่มีอายุการทํางานตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป โดยหนวยงานจะตองจัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
เบอรโทรศัพท (มือถือ,ที่ทํางาน) ที่อยู และ E-mail ของบุคลากรภายในหนวยงาน ใหครอบคลุมทุก
ระดับตามสายการบังคับบัญชา  
 ๓.๒.๒ แนวทางการประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT  
  แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เปนการ
ประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ ความโปรงใส 
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(Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) ความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity ) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบ
เผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท หรือสงแบบประเมินทาง
ไปรษณียใหกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจจะใชหลายวิธีรวมกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม  
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานภาครัฐในรอบ ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
  การเลือกตัวอยาง คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตาม
ลักษณะโครงสรางการบริหารงานและประเภทผูรับบริการ (ประชาชนทั่วไปและผูมีสวนไดสวนเสีย) 
ของแตละหนวยงาน โดยวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก กระจายตามภาระงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยางตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ประกอบดวย ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาอยางแทจริง โดยระบุประเภทของการมีสวนไดสวนเสียในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงานรวมถึงประชาชนที่เปนผูรับบริการตามภารกิจหลักของ
หนวยงานโดยทางตรงหรือทางออม โดยหนวยงานจะตองจัดเตรียมชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
เบอรโทรศัพท (มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู และ E-mail ของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวในรอบ
ปงบประมาณที่ผานมา จํานวน ๓๐๐ รายชื่อ และจัดสงใหคณะผูวิจัย เพื่อดําเนินการสุมคัดเลือกให
เหลือ จํานวน ๑๐๐ รายชื่อ ทั้งนี้กรณีหนวยงานมีผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียนอยกวา ๓๐๐ คน 
ใหจัดสงรายชื่อท้ังหมด  
 ๓.๒.๓ แนวทางการประเมิน Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT  
  แบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เปนการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานความโปรงใส 
(Transparency) และดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 
  การประเมินโดยใชแบบสํารวจ Evidence–Based Integrity & Transparency 
Assess ment: EBIT จะใชแบบสํารวจ ๑ ชุด ตอ ๑ หนวยงาน โดยหนวยงานภาครัฐจะตอง
ดําเนินการตอบแบบสํารวจตามความเปนจริงพรอมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ  
ที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการอางอิงคําตอบในขอคําถามนั้น และจัดสงใหคณะผูวิจัยดําเนินการตอไป  
  การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบแบบสํารวจ 
Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน 
จะตองสอบทานเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สงมาพิจารณาในแตละประเด็นคําถามให
สอดคลองกับภารกิจที่หนวยงานเลือก และประเด็นคําถามที่มีลักษณะความตอเนื่องกันควรสอบทาน
รายการเอกสาร/หลักฐานภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/
หลักฐาน ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณที่ดําเนินการประเมิน  
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 ทั้งนี้ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดมีการแบงการประเมินเอกสารเชิงประจักษออกเปน ๒ รอบ คือ การสํารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT (รอบที่ ๑) และ การสํารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT (รอบที่ ๒) 
 

๓.๓  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    

        เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้เปนแบบประเมินที่มีโครงสรางแนนอน (Structured 
Questionnaire) ๒ ชุด คือ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment:IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) รวมถึงแบบหลักฐานเชิงประจักษ ๒ 
ชุดคือ แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT รอบที่ ๑) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity 
and Transparency Assessment (EBIT รอบที่ ๒) และ ตามที่สํานักงานป.ป.ช. กําหนด ซึ่งแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจะมีทั้งขอความที่เปนเชิงบวกและเชิงลบ โดยมี
ลักษณะรูปแบบคําถามแบบใชมาตรวัด เชน การใชตัวเลือก (ไมเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย  
คอนขางเห็นดวยและเห็นดวย) คําถามแบบใชความถี่และคําถามแบบปลายเปดรายละเอียดแบบ
ประเมินทั้ง ๓ ชนิด (IIT, EIT, EBIT) มีดังนี้ (รายละเอียดแบบประเมินแสดงไวใน ภาคผนวก) 

๓.๓.๑ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) 

เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 
สวนที่ ๒  ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย ดัชนีความ

พรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและ
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะ  
๓.๓.๒ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) 
เปนแบบประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาล

ตําบลจระเขหิน ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 
สวนที่ ๒ ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย ดัชนีความ

โปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน 

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะ 
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๓.๓.๓ แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) 

        แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EBIT มีการแบงออกเปน ๒ ชุด ไดแก 
๑)  แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity and 

Transparency Assessment (EBIT รอบที่ ๑) เปนการประเมินในดัชนีความพรอมรับผิด 
๒) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity and 

Transparency Assessment (EBIT รอบที่ ๒) เปนการประเมินในดัชนีความโปรงใส ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยแบบสํารวจแบง
ออกเปน ๒ สวน ไดแก 

 สวนที่ ๑ การดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ตามภารกิจหลักในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สวนที่ ๒ การดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ในภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๓.๔  ว ิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

        การดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่ปรึกษาจะนําขอมูลที่ไดรับจากเทศบาลตําบล
จระเขหินมากําหนดกลุมตัวอยาง พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ผูประสานงานของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน เพื่อแจงกําหนดการและเขาสํารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๔.๑  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) 

คณะทํางานมีการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบล 
จระเขหินดวยแบบสํารวจ IIT โดยวิธีการสํารวจแบบการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to Face 
Interview) ซึ่งนักวิจัยจะประสานงานกับผูประสานงานของเทศบาลตําบลจระเขหินแจงกําหนดการ
เขาเก็บขอมูล แลวทําการสัมภาษณตัวตอตัว หรือใชวิธีการประชุมกลุมยอยแลวแตกรณี เพื่อใหได
ขอมูลที่ชัดเจน ในกรณีที่ขอมูลไมครอบคลุมหรือมีปญหาไมตรงตามเปาหมาย เนื่องจากเจาหนาที่/
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลจระเขหิน ไมสามารถมาใหขอมูลได ในวันที่เก็บขอมูล เชน  
ไมมาปฏิบัติราชการในวันที่เขาเก็บขอมูล เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไมสามารถมาใหขอมูล
ได และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เปนตน ทีมท่ีปรึกษาจะนัดหมายเพื่อเก็บขอมูลอีกครั้ง หรือใชการ
สํารวจทางไปรษณียรวมกับการสัมภาษณทางโทรศัพทเพิ่มเติม 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) 

คณะทํางานมีการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน ดวยแบบประเมิน EIT โดยวิธีการสํารวจแบบการสัมภาษณแบบเผชิญหนา
รวมกับการใหเจาหนาที่เก็บขอมูลภาคสนาม  ทําการสัมภาษณตัวตอตัว และวิธีการสํารวจทาง
ไปรษณียเนื่องจากกลุมตัวอยางมีการกระจาย รวมกับการสัมภาษณทางโทรศัพทในกรณีที่ขอมูลไม
ครอบคลุมหรือมีปญหา 
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๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) 

          คณะทํางานมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EBIT ตาม
การตรวจรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ดังนี้ 
                   ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT รอบที่ ๑) เปนการประเมินการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหินในดัชนีความพรอมรับผิด โดยวิธีชี้แจงแนวทางการประเมินเบื้องตนให
หนวยงานไดเตรียมขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษประกอบการประเมิน (ชี้แจงในการประชุมเชิง
ปฏิบั ติ การประชาสัมพันธ  ซั กซอม และชี้ แจงแนวทางการดํ า เนิน  โครงการครั้ งที่  ๑  
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) และนัดหมายสงแบบประเมิน พรอมหลักฐานทางไปรษณียรวมกับการ
สัมภาษณทางโทรศัพทในกรณีท่ีขอมูลไมครอบคลุมหรือมีปญหา 
   ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT รอบที่ ๒) เปนการประเมินในดัชนีความโปรงใส 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยวิธีชี้แจงแนว
ทางการประเมินเบื้องตนใหหนวยงานไดเตรียมขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษประกอบการ
ประเมิน (ชี้แจงในการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ ซักซอม และชี้แจงแนวทางการดําเนิน 
โครงการครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) และนักวิจัยจะประสานงานกับผูประสานงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหินแจงกําหนดการเขาเก็บขอมูล โดยลงพื้นที่ตรวจเอกสารเชิงประจักษดวย
ตนเอง พรอมผูชวยนักวิจัย ในกรณีที่เอกสารขอมูลมีปญหาและยังขาดความชัดเจน เทศบาลตําบล
จระเขหินสามารถสงเอกสารทางไปรษณีย หรือมาสงตัวเอง ภายในระยะเวลาที่นักวิจัยกําหนด 
 
๓.๕  การประมวลผลและเกณฑการประเมิน 
 

 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ ตามแบบสํารวจ Internal ไดแก อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา ประเภทหนวยงาน/ระดับตําแหนง และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
สําหรับแบบสํารวจ External ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และผลการแจกแจงขอมูลดาน
จํานวนการเก็บขอมูล ไดแก จํานวนประชากรทั้งหมด จํานวนตัวอยางที่เก็บขอมูล จําแนกตาม
วิธีการเก็บขอมูลและแบบสํารวจ โดยนําเสนอเปนคาจํานวน (Frequency)  และคารอยละ 
(Percentage)   
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 โดยมีรายละเอียดของคะแนนรายดัชนี คาน้ําหนักรายดัชนีและเกณฑการประเมินผล  
ดังตารางที่ ๓.๑-๓.๒  
 

ตารางที่ ๓.๑ สรุปการใหคะแนนตามแบบสํารวจ 
 
แบบสํารวจ ดัชน ี คะแนนรวม 

(แยกตามแบบสํารวจ) 
IIT ๑) ดัชนีความพรอมรับผดิ (Accountability Index)  

๓,๔๐๐ 
๒) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-
Free Index)  
๓) ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  
๔) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)  

EIT ๑) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)  

๒,๒๐๐ 
๒) ดัชนีความพรอมรับผดิ (Accountability Index) 
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
     (Corruption-Free Index) 
๔) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

EBIT ๑) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

๔,๔๐๐ 

๒) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture  
    Index) 
๔) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
     (Corruption-Free Index) 
๕) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

คะแนนรวมกอนถวงน้ําหนัก ๑๐,๐๐๐ 

 
ตารางที่ ๓.๒ คาน้ําหนักดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล 
   ตําบลจระเขหิน 
ลําดับ

ที ่
ดัชนี คาน้ําหนัก (รอยละ) 

๑. ความโปรงใส (Transparency) ๒๖.๐๐ 
๒. ความพรอมรับผิด (Accountability) ๑๘.๐๐ 
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

(Corruption-Free) 
๒๒.๐๐ 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ๑๖.๐๐ 
๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ๑๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 
 



                    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  จังหวัดนครราชสีมา 
                                                 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา หนา ๒๕ 
 

 เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคาคะแนนระหวาง ๐ – ๑๐๐ โดยเกณฑการใหคะแนน
แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน =   มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก  
 ๖๐ - ๗๙.๙๙  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานสูง  
 ๔๐ - ๕๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง  
 ๒๐ - ๓๙.๙๙ คะแนน =    มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา  
 ๐  -  ๑๙.๙๙ คะแนน =    มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก  
      
 

สามารถสรุปวิธีการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผล ตามแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี ๓.๑ สรุปวิธีการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผล 
 
 
 
 

๑. การใหคาคะแนน 
    - IIT คะแนนรวม ๓,๔๐๐ 
    - EIT คะแนนรวม ๒,๒๐๐ 
    - EBIT คะแนนรวม ๔,๔๐๐ 

๒. คาน้ําหนักดัชน ี

๓. เกณฑการประเมิน 
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๓.๖  ขั้นตอนการดําเนินงานและแผน  
 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน งานวิจัยเชิงสํารวจและเก็บขอมูลโดยใชแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน  ๓ แบบ ตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษารวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน (ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ ลูกจาง ฯลฯ) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ป รวมถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งแต ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานและแผน ดังนี ้

๓.๖.๑  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ๑)  การจัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการ 
     หลังจากที่คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการจัด
ประชุมคณะทํางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปน
หัวหนาโครงการ และทําการชี้แจงการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อทําความเขาใจกับคณะทํางาน
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 ๒) การจัดประชุมชี้แจงใหกับหนวยงานที่เขารับการประเมิน 
     คณะที่ปรึกษาฯ ไดมีการดําเนินงานทําหนังสือบันทึกขอความแจงไปยัง

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจงใหหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ สงตัวแทนเขารวมประชุม ในการประชาสัมพันธ และชี้แจงแนว
ทางการการดําเนินงานตามโครงการฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๗๐ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พรอมแจกเอกสารคูมือการประเมิน ITA ๒๕๖๐ และปฏิทินการ
ดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับตัวแทนของทุกหนวยงาน 
                    ๓) การรวบรวมขอมูลที่ใชในการประเมินเบื้องตน 
              หนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา ตองเตรียมความ
พรอมเพ่ือเขารับการประเมิน ดังนี้  

 (๑) ขอมูลเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนของเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน ๒ ทาน 
มีหนาที่ในการประสานงานกับคณะที่ปรึกษาในการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

 (๒) ขอมูลเจาหนาที่/ลูกจางที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลจระเขหิน(ขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจาง ฯลฯ) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 (๓)  ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนผูที่ติดตอกับเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน โดยเทศบาลตําบลจระเขหิน จะสงขอมูลให
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อยางนอย ๓๐๐ คนโดยแบงตามกลุมงาน เชน งานจดทะเบียนพาณิชย ขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  
งานภาษี ขออนุญาตกอสราง งานตอใบอนุญาต และงานขอใชบริการ เปนตน 

(๔)  ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ขอมูล
องคกร วิสัยทัศน พันธกิจ อาณาเขต จํานวนหมูบาน และโครงสรางพื้นฐาน เปนตน โดยเปนขอมูลที่
เปนปจจุบันมากท่ีสุด 
  ๔)  การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล 
           การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
      (๑) การจัดอบรมชี้แจงทําความเขาใจใหกับนักวิจัยผูประเมินฯ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีคณะทํางานบริหารโครงการฯ พรอมเจาหนาที่จาก
สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เขารวมชี้แจงตอบขอสักถามเกี่ยวกับ
การทําความเขาใจในรายละเอียดการประเมิน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตลอดจนการกําหนด
พื้นที่แบงเขตการลงพื้นที่ของนักวิจัย พรอมปฏิทินการประเมินอยางละเอียด 
      (๒) นักวิจัยถูกแบงการทํางานออกเปน ๙ โซน โดยมีการแตงตั้งหัวหนาโซนใน
การรับผิดชอบในการเก็บขอมูลภาคสนาม และมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเก็บขอมูลจากแบบ
สํารวจทั้ง ๓ แบบ 
      (๓) นักวิจัยทําการประสานกับกับผูประสานของเทศบาลตําบลจระเขหิน   
เพื่อแจงกําหนดการเก็บขอมูลและจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูลกับเทศบาลตําบล
จระเขหินอยางเปนทางการ 
      (๔) ดําเนินการสํารวจขอมูล และเก็บรวบรวมแบบประเมิน IIT , EIT และ EBIT 
โดยนักวิจัยจะเปนผูกําหนดระยะเวลาในการสงขอมูล พรอมกับการชี้แจงการจัดเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษอยางละเอียดใหแกเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๕)  การประมวลผล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
                         คณะที่ปรึกษามีการดําเนินงานประมวลผล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  
ตามเกณฑการใหคะแนนตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการประเมินตามดัชนีการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลจระเขหินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามดัชนี ๕ ดัชน ี

๖)  การแจงผลการวิเคราะห และแปรผลขอมูล พรอมทั้งรับอุทธรณผลการ
ประเมิน 

    คณะที่ปรึกษาแจงผลการวิเคราะหและแปรผลขอมูลตามระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ใหแก เทศบาลตําบลจระเขหิน เพื่อใหหนวยงานไดรับทราบผล
การศึกษา โ ดยจัดสงเปนลายลักษณอักษร หากเทศบาลตําบลจระเขหินมีความประสงคยื่นอุทธรณ
ผลการประเมิน สามารถยื่นอุทธรณไดเฉพาะกรณีการประเมินแบบ Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment ซึ่งเทศบาลตําบลจระเขหินสามารถอุทธรณผลการประเมินโดย
ใหจัดสงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษประกอบการประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด 
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๗)  การสรุปผลการศึกษา จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
    คณะที่ปรึกษาจะจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พรอมบทสรุปผูบริหาร และซีดีบันทึกขอมูล 

๓.๖.๒  แผนการดําเนินงาน 
                    คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการ
ดําเนินงานในชวงระยะเวลาโครงการ คือ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง โดยเนนที่การเก็บ
รวมรวมขอมูลอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โปรงใสและเปนธรรมตามระบบประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ดวยแบบประเมิน ๓ แบบ ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด ดังแสดงในตารางที่ ๓.๓ 
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ตารางที่ ๓.๓  แผนการดําเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเทศบาลตาํบลจระเขหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับที ่ รายละเอียดของงาน 

ส.ค.
๒๕๖๐ 

ก.ย.  
๒๕๖๐ 

ต.ค. 
 ๒๕๖๐ 

พ.ย. 
๒๕๖๐ 

ธ.ค. 
 ๒๕๖๐ 

ม.ค. 
๒๕๖๑ 

ก.พ. 
๒๕๖๑ 

 ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ 

๑ การจัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการ 
 

                                    

๒ 
การจัดประชุมชี้แจงใหกับหนวยงานที่ เขารับการ
ประเมิน 

 
                                    

๓ 

การรวบรวมขอมูลที่ใชในการประเมินเบือ้งตน 
๑) ขอมูลเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนของเทศบาลตําบล
จระเขหิน 
๒)  ขอมูลเจาหนาที่/ลกูจางที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 
๓)  ขอมูลผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๔)  ขอมูลทัว่ไปของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

                                    

๔ การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล  
                                    

๕ การประมวลผล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  
                                    

๖ 
การแจงผลการวิเคราะห และแปรผลขอมูล พรอมทั้ง
รับอุทธรณผลการประเมิน 

 
                                    

๗ การสรุปผลการศึกษา จัดทาํรายงานฉบบัสมบูรณ  
                                    

๘ รายงานตามงวดงาน  
                                    

 
๑) รายงานฉบับตน (Inception Report)   

                                    

 
๒) รายงานฉบับกลาง (Interim Report)   

                                    

 
๓) รายงานฉบับสุดทาย ฉบบัราง (Draft Final 
Report)  

 
                                    

 
๔) รายงานฉบับสุดทาย (Final Report)   

                                    
 


