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บทที่ ๔  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
 

            ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลการประเมินฯ มีการนําเสนอภายใตประเด็นที่สําคัญ       
๒  หัวขอหลักไดแก 
  ๔.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
จระเขหิน                              
           ๔.๒ ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากแบบสํารวจ 
                 มีรายละเอียดแตละประเด็นดังนี ้

 
๔.๑  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
จระเขหิน  
             ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแบง
การนําเสนอผลการประเมินออกเปน ๔ ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี ๑ จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการเก็บขอมูล 
 ตอนท่ี ๒ ลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในหนวยงาน 
 ตอนท่ี ๓ ลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ตอนที่ ๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
   มีรายละเอียดแตละตอน ดังนี้ 
 
           ตอนที่ ๑ จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการเก็บขอมูล 
               การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
มีการวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment คือ ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และแบบสํารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment คือ บุคลากรภายใน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไปจากกลุมตัวอยาง
จํานวน  ๑๕๒  คน  สวนใหญเปนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียรอยละ ๖๕.๗๙ และบุคลากรใน
หนวยงาน รอยละ ๓๔.๒๑ รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑ 
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ตารางที่ ๔.๑ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน 
(n = ๑๕๒) 

รอยละ 

 ประเภทกลุมตัวอยาง   
     บุคลากรภายใน (IIT) ๕๒ ๓๔.๒๑ 
     ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (EIT) ๑๐๐ ๖๕.๗๙ 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑  แสดงรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินฯ  
 
           ตอนที่ ๒ ลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในหนวยงาน 
   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ตามแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT มีการเก็บรวบรวมขอมูล
จากบุคลากรภายใน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด  ๕๒ คน โดยนําขอมูลสวน
บุคคลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียดของ
ผูตอบแบบสอบถามดังตารางที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 

บุคลากร
ภายใน, 
๓๔.๒๑

ผูรับบริการ
หรือผูมีสวนได

สวนเสีย  , 
๖๕.๗๙
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ตารางที่ ๔.๒ จํานวนและรอยละของบุคลากรในหนวยงาน 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
จํานวน 

(n = ๕๒) 
รอยละ 

อายุ   
      ต่ํากวา ๒๐ ป  ๐ ๐.๐๐ 
      ๒๐ – ๔๐ ป  ๓๐ ๕๗.๖๙ 
      ๔๑ – ๖๐ ป  ๒๒ ๔๒.๓๑ 
      มากกวา ๖๐ ป ๐ ๐.๐๐ 
เพศ   
      ชาย ๒๔ ๔๖.๑๕ 
      หญิง ๒๘ ๕๓.๘๕ 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี  ๑๖ ๓๐.๗๗ 
ปริญญาตรี  ๒๖ ๕๐.๐๐ 
ปริญญาโท  ๑๐ ๑๙.๒๓ 
ปริญญาเอก ๐ ๐.๐๐ 

ระดับตําแหนง   
บริหารระดับสูง ๑ ๑.๙๒ 
หัวหนา/ผูอํานวยการขึ้นไป ๕ ๙.๖๒ 
ขาราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ ๗ ๑๓.๔๖ 
ขาราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส ๖ ๑๑.๕๔ 
ลูกจาง/พนักงานจาง ๓๓ ๖๓.๔๖ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน   
ต่ํากวา ๕ ป         ๑๔ ๒๖.๙๒ 
๕-๑๐ ป               ๒๘ ๕๓.๘๕ 
๑๑-๒๐ ป             ๑๐ ๑๙.๒๓ 
มากกวา ๒๐ ป ๐ ๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒  พบวา บุคลากรภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ป
ขึ้นไป สวนใหญมีอายุระหวาง ๒๐-๔๐ ป รอยละ ๕๗.๖๙  รองลงมา อายุระหวาง ๔๑-๖๐ ป 
รอยละ ๔๒.๓๑  เปนเพศหญิง รอยละ ๕๓.๘๕  เพศชาย รอยละ ๔๖.๑๕  สวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  รอยละ  ๕๐.๐๐  รองลงเปนระกับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ ๓๐.๗๗   
ระดับตําแหนงสวนใหญเปนลูกจาง/พนักงานจาง  รอยละ ๖๓.๔๖  รองลงมา เปนขาราชการระดับ
ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ รอยละ ๑๓.๔๖ โดยสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน   
๕-๑๐ ป  รอยละ ๕๓.๘๕  รองลงมา คือ ต่ํากวา ๕ ป  รอยละ ๒๖.๙๒ ตามลําดับ 
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           ตอนที่ ๓ ลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  

ตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment : EIT เปนการประเมินจาก
ขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ๑๐๐ คน กระจายตามภาระงานที่มารับบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนําขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียมาแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) มีรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม
ดังตารางที่ ๔.๓ 

 

ตารางที่ ๔.๓   จํานวนและรอยละของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
จํานวน 

(n = ๑๐๐) 
รอยละ 

อายุ   
ต่ํากวา ๒๐ ป  ๐ ๐.๐๐ 
๒๐ – ๔๐ ป  ๒๗ ๒๗.๐๐ 
๔๑ – ๖๐ ป  ๓๗ ๓๗.๐๐ 
มากกวา ๖๐ ป ๓๖ ๓๖.๐๐ 

เพศ   
ชาย ๓๕ ๓๕.๐๐ 

      หญิง ๖๕ ๖๕.๐๐ 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตร ี  ๘๗ ๘๗.๐๐ 
ปริญญาตร ี  ๑๓ ๑๓.๐๐ 
ปริญญาโท  ๐ ๐.๐๐ 
ปริญญาเอก ๐ ๐.๐๐ 

อาชีพ   
เจาหนาที่ของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒ ๒.๐๐ 
พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว ๑๘ ๑๘.๐๐ 
อื่นๆ (เกษตรกร รับจาง และอาชีพอิสระ เปนตน)       ๘๐ ๘๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๓  พบวา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สวนใหญ อายุ ๔๑ – ๖๐ ป

รอยละ ๓๗.๐๐ รองลงมา มากกวา ๖๐ ป รอยละ ๓๖.๐๐ เปนเพศหญิง รอยละ ๖๕.๐๐ และเปน
เพศชาย รอยละ ๓๕.๐๐ สวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ ๘๗.๐๐ และมีอาชีพ
อื่นๆ (เกษตรกร รับจาง และอาชีพอิสระ เปนตน) รอยละ ๘๐.๐๐ ตามลําดับ  
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           ตอนที่ ๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน         
             ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๘๒.๓๓ ซึ่งถือวา มีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานในระดับสูงมาก โดยไดคะแนนตัวชี้วัดความโปรงใส สูงที่สุด เทากับรอยละ 
๙๐.๓๓  ซึ่งอยูในระดับสูงมาก สวนคะแนนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ําที่สุด คือ คุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน เทากับ รอยละ ๗๑.๕๘ ซึ่งอยูในระดับสูง (รายละเอียดดังปรากฏในแผนภาพท่ี ๔.๒) 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล    
จระเขหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

          คะแนน ITA = ๘๒.๓๓          
          (ถวงน้ําหนัก) 

ระดับผล 
การประเมิน 

สูงมาก 

ดัชน ี
คะแนน
ดัชนี 

(รอยละ) 

ระดับผล 
การประเมิน 

ความโปรงใส ๙๐.๓๓ สูงมาก 
ความพรอมรับผิด ๗๘.๙๗ สูง 
ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

๘๐.๓๑ สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องคกร 

๘๗.๙๘ สูงมาก 

คุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน 

๗๑.๕๘ สูง 

หมายเหตุ : ๑. คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนแตละดัชนทีี่ไดถวงนํ้าหนักแลว 
    ๒. คะแนนดัชนีเปนการคิดคะแนนรอยละที่ยังไมถวงน้ําหนัก สําหรับการเปรียบเทยีบแตละดัชน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐.๓๓

๗๘.๙๗

๘๐.๓๑๘๗.๙๘

๗๑.๕๘

ความโปรงใส

ความพรอมรับ
ผิด

ความปลอด
จากการทุจริต

ในการ
ปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องคกร

คุณธรรมการ
ทํางานใน
หนวยงาน
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ตารางที่  ๔.๔   ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
                    ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับ 
ดัชนี/ตัวชี้ว ัด/ตัวชี้ว ัดยอยในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

คา
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได 
(๑๐๐) 

คะแนน
หลัง 
ถวง

น้ําหนัก 
๑ ความโปรงใส ๒๖.๐๐       ๙๐.๓๓ ๒๓.๔๘ 

๑.๑ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล         ๙๒.๗๑   

     ๑.๑.๑ การดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดซื้อจดั
จาง 

  ๙๐.๐๐     ๙๐.๐๐   

     ๑.๑.๒ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของ
หนวยงาน 

  ๑๐๐.๐๐   ๙๑.๗๑ ๙๗.๒๔   

๑.๒ การมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยี         ๘๖.๕๑   

     ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการดาํเนินงาน   ๖๖.๖๗   ๘๗.๐๒ ๗๔.๘๑   

     ๑.๒.๒ การจัดการเรื่องรองเรยีน   ๑๐๐.๐๐   ๙๑.๐๒ ๙๘.๒๐   

๒ ความพรอมรับผิด ๑๘.๐๐       ๗๘.๙๗ ๑๔.๒๑ 

๒.๑ ความพรอมรับผดิ         ๘๖.๔๐   

     ๒.๑.๑ ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน     ๘๒.๒๘ ๙๒.๒๓ ๘๗.๒๖   

     ๒.๑.๒ ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน     ๗๑.๘๘ ๙๒.๓๖ ๘๒.๑๒   

๒.๒ เจตจํานงสุจรติ         ๗๒.๑๑   

     ๒.๒.๑ เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน   ๗๐.๐๐ ๗๒.๑๖ ๙๓.๐๔ ๗๒.๑๑   

๓ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๒๒.๐๐       ๘๐.๓๑ ๑๗.๖๗ 

๓.๑ การถูกช้ีมูลความผดิ         ๑๐๐.๐๐   

     ๓.๑.๑ เรื่องช้ีมูลความผิด   ๑๐๐.๐๐     ๑๐๐.๐๐   

๓.๒ การทุจริตตอหนาท่ี         ๗๗.๐๘   

     ๓.๒.๑ การรับสินบน     ๘๒.๐๗ ๕๒.๗๘ ๖๔.๔๙   

     ๓.๒.๒ การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อ
ประโยชน 

    ๘๔.๙๘ ๙๒.๗๙ ๘๙.๖๖   

๓.๓ ความปลอดจากการทุจริตเชงินโยบาย         ๘๓.๔๘   

     ๓.๓.๑ ความปลอดจากการทจุริตเชิงนโยบาย     ๗๗.๖๒ ๘๙.๓๔ ๘๓.๔๘   
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ตารางที่  ๔.๔   (ตอ) 

ลําดับ 
ดัชนี/ตัวชี้ว ัด/ตัวชี้ว ัดยอยในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

คา
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได 
(๑๐๐) 

คะแนน
หลัง 
ถวง

น้ําหนัก 
๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ๑๖.๐๐       ๘๗.๙๘ ๑๔.๐๘ 

๔.๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน         ๗๘.๙๑   

     ๔.๑.๑ การสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติ     ๗๑.๙๐   ๗๑.๙๐   

     ๔.๑.๒ การไมทนตอการทุจรติ     ๘๗.๘๗   ๘๗.๘๗   

     ๔.๑.๓ การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต     ๗๗.๙๔   ๗๗.๙๔   

๔.๒ การปองกันผลประโยชนทับซอน         ๙๓.๗๒   

     ๔.๒.๑ การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนในหนวยงาน 

  ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๑๖   ๙๓.๗๒   

๔.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
หนวยงาน 

        ๘๘.๒๐   

     ๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

  ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๐   ๘๘.๒๐   

     ๔.๓.๒ การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๘   ๘๘.๑๙   

๕ คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ๑๘.๐๐       ๗๑.๕๘ ๑๒.๘๙ 

๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน         ๖๓.๗๙   

     ๕.๑.๑ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน   ๕๐.๐๐   ๙๒.๗๑ ๖๔.๒๔   

     ๕.๑.๒ ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน   ๕๐.๐๐   ๙๐.๐๒ ๖๓.๓๔   

๕.๒ คณุธรรมในการบริหารงาน         ๗๖.๒๖   

     ๕.๒.๑ การบริหารงานบุคคล     ๗๓.๗๕   ๗๓.๗๕   

     ๕.๒.๒ การบริหารงบประมาณ     ๗๓.๙๙   ๗๓.๙๙   

     ๕.๒.๓ คณุธรรมในการมอบหมายงาน     ๘๐.๑๕   ๘๐.๑๕   

     ๕.๒.๔ การบริหารสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

    ๗๘.๙๔   ๗๘.๙๔   

  คะแนนรายแบบสํารวจ (๑๐๐)   ๘๔.๐๙ ๗๘.๓๓ ๘๖.๐๕             

คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ๘๒.๓๓ 
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แผนภาพท่ี ๔.๓ กราฟเสนแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
 

 
 

  จากตารางที่ ๔.๔ พบวา ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบงเปน ๕ ดัชนี มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐาน
ขอเท็จจริงจากเอกสาร/ หลักฐานตางๆ ในการดําเนินงานของหนวยงาน แบงเปน ๒ ตัวชี้วัดหลัก  
คือ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   
มี ๒ ตัวชี้วัดยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดความโปรงใสกําหนดคาน้ําหนัก รอยละ ๒๖ โดย
คะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๙๐.๓๓ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ ๒๓.๔๘ 
และเมื่อจําแนกรายตัวชี้วัดยอยที่มีคะแนน (ยังไมถวงน้ําหนัก)  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๒.๗๑ ซึ่งอยูใน
ระดับสูงมาก โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้

      การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๐.๐๐ จากขอมูลพบวา กระบวนการ
ของหนวยงานในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดให
หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ เพื่อเปนมาตรการใหหนวยงานดําเนินการอยางโปรงใส และลด
โอกาสในการเกิดการทุจริตนั้น หนวยงานมีเอกสารเชิงประจักษเกือบครบทุกประเด็น ขาดเพียงการ
นําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๖

๑๘

๒๒
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๑๘

๒๓.๔๘

๑๔.๒๑
๑๗.๖๗

๑๔.๐๘
๑๒.๘๙

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐
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ค่านํ �าหนัก

หลังถ่วงนํ �าหนัก
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                      การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๗.๒๔
โดยคะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ (External) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๑.๗๑ ในขณะที่คะแนนจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเต็มรอยละ ๑๐๐.๐๐ เห็นไดวาขอมูลจาก 
External และ Evidence – Based แสดงวาผูมีสวนไดเสียหรือผูใชบริการมองวาหนวยงานมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูงมากในการดําเนินงานในการใหและเปดเผยขอมูลบทบาทภารกิจของ
หนวยงาน โดยหนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน เผยแพรตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล โดยหนวยงานมีหลักฐานประกอบชัดเจน 
       ๑.๒ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๖.๕๑ ซึ่งอยูในระดับสูง
มาก โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                       การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๕.๘๑ โดยคะแนน
จากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
(External) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๗.๐๒ ในขณะที่คะแนนจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเต็มรอยละ ๖๖.๖๗  เห็นไดวาขอมูลจาก External  
และ Evidence – Based แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการเปดโอกาสสูงมากใหผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินการขั้นตอนตางๆ ของหนวยงาน เชน การวางแผน และติดตามตรวจสอบ 
โดยหนวยงานมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบอยางชัดเจนในระดับหนึ่ง 
 การจัดการเรื่องรองเรียน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๘.๒๐ โดยคะแนนจากกลุม
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
(External) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๑.๐๒ ในขณะที่คะแนนจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเต็มรอยละ ๑๐๐.๐๐  เห็นไดวาขอมูลจาก External 
และ Evidence – Based แสดงวาหนวยงานเปดโอกาสสูงมากให ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบ และสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน อันไมโปรงใสหรือทุจริต
ตอหนาที่ได ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบ โดยหนวยงานมีการจัดการ
เรื่องรองเรียนที่มีมาตรฐานอยูในระดับสูงมาก และมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบอยางชัดเจน 

๒. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเจาหนาที่ในหนวยงาน และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ
แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ ความพรอมรับผิด มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และเจตจํานงสุจริต มี ๑ ตัวชี้วัด
ยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีความพรอมรับผิด คาน้ําหนัก รอยละ ๑๘ โดยคะแนนที่
ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๗ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ ๑๔.๒๑ และเมื่อ
จําแนกรายตัวชี้วัดยอยที่มีคะแนน (ยังไมถวงน้ําหนัก)  มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ความพรอมรับผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๖.๔๐ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก  โดยการ
ดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้

       ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๗.๒๖ โดยประเมิน
จากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนน
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เทากับรอยละ ๙๒.๒๓ และเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๒.๒๘                                  
แสดงใหเห็นวา ผูมีสวนไดเสียมองวาเจาหนาที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ อยูในระดับสูงมาก ในขณะที่เจาหนาที่ก็
มองวาตนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพคอนขางสูงมากในระดับหนึ่ง 

      ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๒.๑๒ โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับ
รอยละ ๙๒.๓๖ และเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๑.๘๘ แสดง
ใหเห็นวา ผูมีสวนไดเสีย มองวาผูบริหารของหนวยงานมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานและ
ภาพรวมของหนวยงาน อยูในระดับสูงมาก ในขณะที่เจาหนาที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมากกวาที่ประชาชนคาดหวัง 

๒.๒ เจตจํานงสุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๒.๑๑  ซึ่งอยูในระดับสูง  โดยการ
ดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                 เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๐๔ เจาหนาที่ของรัฐ
ภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๒.๑๖ และ ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๐.๐๐ โดยมีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๒.๑๑ อยู
ในระดับสูง ซึ่งคาคะแนนแสดงวา ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย มองวาการบริหารงานของผูบริหารมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาลสูงมาก ที่จะมุงนําใหหนวยงานเปนองคกรที่โปรงใสและปราศจากการ
ทุจริต ในขณะท่ีเจาหนาที่ของหนวยงานมีความคาดหวังธรรมาภิบาลในการบริหารมากกวาที่เปนอยู 
ถึงแมผูบริหารจะมีหลักฐานในการแสดงเจตจํานงในการบริหารที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง ขาดเพียง
ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอสาธารณชน 
 ๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเจาหนาที่ในหนวยงาน  
และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ แบงเปน ๓ ตัวชี้วัด หลัก คือ การถูกชี้มูลความผิด  มี ๑ ตัวชี้วัด
ยอย การทุจริตตอหนาที่ มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายมี ๑ ตัวชี้วัดยอย 
ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก  
รอยละ ๒๒   โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๘๐.๓๑ และคะแนนหลังถวง
น้ําหนัก รอยละ ๑๗.๖๗ และเมื่อจําแนกรายตัวชี้ วัดยอยที่มีคะแนน (ยังไมถวงน้ํ าหนัก)   
มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ การถูกชี้มูลความผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก  โดย
การดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดงัตอไปนี ้ 

      เรื่องชี้มูลความผิดโดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย คือ เรื่องชี้
มูลความผิด  โดยประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) มีคะแนน
ภาพรวมเทากับ ๑๐๐.๐๐ อยูในระดับสูงมาก แสดงวาหนวยงานไมมีเรื่องที่ถูกกลาวหาและที่มีมติชี้
มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่   
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
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๓.๒ การทุจริตตอหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๐๘  ซึ่งอยูในระดับสูง  โดยการ
ดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้

      การรับสินบน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน
เสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๕๒.๗๘ และเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน 
(IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๒.๐๗ คะแนนภาพรวมเทากับ ๖๔.๔๙ อยูในระดับสูง แสดงวา 
ประชาชนผูมีสวนไดเสียเกือบครึ่ง เคยประสบและไดยินเกี่ยวกับการรับสิ่งของ การเรียกรับเงินหรือ
ประโยชนอื่นๆ เพื่อประโยชนและคาดหวังผลตอบแทนในอนาคต ของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

    การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๒.๗๙   
และเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๔.๙๘ คะแนนภาพรวม
เทากับ ๘๙.๖๖ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวา ผูมีสวนไดสวนเสียบางสวนเชื่อวาในหนวยงาน
สวนใหญ  แทบไมมีการปฏิบัติหรือใชตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปนธรรม เพื่อเอื้อประโยชนแก
ตนเอง พวกพอง หรือ ผูอื่น ในขณะที่เจาหนาที่ในหนวยงานคิดวาในหนวยงานมีการใชตําแหนงเพื่อ
เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพองบาง 

๓.๓ ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๔๘  ซึ่งอยูในระดับ   
สูงมาก  โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
       ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๙.๓๔  
และเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๖๒  คะแนนภาพรวม
เทากับ ๘๓.๔๘ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวาทั้งในสวนเจาหนาที่ของหนวยงานและผูมีสวนได
สวนเสีย เชื่อวา หนวยงานของตนมีการเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวน
เสียที่เปนหนวยธุรกิจพวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อเอื้อประโยชนในสัญญา
โครงการหรือสัญญาหนวยงาน ในระดับคอนขางต่ํา 
             ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ แบงเปน ๓ 
ตัวชี้วัด หลัก คือ การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน  มี ๓ ตัวชี้วัดยอย การปองกันผลประโยชน
ทับซอน มี ๑ ตัวชี้วัดยอย และการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน มี ๒ ตัวชี้วัดยอย  
ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร คาน้ําหนัก รอยละ ๑๖.๐๐   
โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๘ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก  
รอยละ ๑๔.๐๘ และเมื่อจําแนกรายตัวชี้วัดยอยที่มีคะแนน (ยังไมถวงน้ําหนัก)  มีรายละเอียดดังนี้ 
                  ๔.๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๘.๙๑ ซึ่งอยู
ในระดับสูง  โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                        การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่
ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๑.๙๐ อยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวา
เจาหนาที่ในหนวยงานมีพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต จนเกิด
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และกลายเปนวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานในระดับสูง 
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                        การไมทนตอการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ของ
รัฐภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๘๗.๘๗ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวา 
เจาหนาที่ในหนวยงานจะคอนขางไมเพิกเฉยและพรอมที่จะดําเนินการ เชน รองเรียน แจงเบาะแส 
หรือใหขอมูลแกตรวจสอบภายในของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการตรวจสอบทุจริตนั้น 
                        การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๗.๙๔ อยูในระดับสูง แสดงให
เห็นวา เจาหนาที่ในหนวยงานสวนใหญคอนขางจะเห็นวาการทุจริตนั้นเปนเรื่องนาอับอาย และถูก
แรงกดดันทางสังคมจากทุกสวนในหนวยงานคอนขางสูง เมื่อมีเหตุการณทุจริตเกิดขึ้น 
            ๔.๒ การปองกันผลประโยชนทับซอน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๗๒ ซึ่งอยูในระดับ  
สูงมาก  โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                  การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานโดยประเมินจากมุมมอง
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๑.๑๖  
และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐.๐๐ 
มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๙๓.๗๒ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ในหนวยงานมีความ
เขาใจเก่ียวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนมาก หรือสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน
และสวนรวมไดในระดับสูงมาก ในขณะท่ีเอกสารเชิงประจักษของหนวยงานมีความชัดเจนมาก                 

            ๔.๓ การปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๘.๒๐  
ซึ่งอยูในระดับสูงมาก  โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริตโดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๖.๔๐ และขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐.๐๐ มีคะแนนภาพรวม
เทากับ ๘๘.๒๐ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีแผนปองกันและปราบปรามทุจริตที่
นําไปสูการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมสูง โดยหนวยงานมีหลักฐานเชิงประจักษ
ชัดเจนมากในทุกประเด็น          
                 การตรวจสอบการถวงดุลในหนวยงานโดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๖.๓๘ และขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐.๐๐ มีคะแนนภาพรวม
เทากับ ๘๘.๑๙ อยูในระดับสูงมาก  แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการดําเนินการตรวจสอบภายใน
หนวยงานอยางคอนขางอิสระ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจนอย และมีการปองกันปราบปรามทุจริต
ไดอยางมีประสิทธิภาพคอนขางสูง โดยมีหลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใสที่ชัดเจนมาก 
  ๕. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ 
แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี ๒ ตัวชี้ วัดยอย  
และคุณธรรมในการบริหารงาน มี ๔ ตัวชี้วัดยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรมใน
การทํางานในหนวยงาน คาน้ําหนัก รอยละ ๑๘.๐๐   โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปน
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รอยละ ๗๑.๕๘ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ ๑๒.๘๙ และเมื่อจําแนกรายตัวชี้วัดยอยที่มี
คะแนน (ยังไมถวงน้ําหนัก)  มีรายละเอียดดังนี้ 
                ๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๓.๗๙ ซึ่งอยู
ในระดับสูง โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                      มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๒.๗๑ และ ขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๕๐.๐๐ โดยมีคะแนน
ภาพรวมเทากับ ๖๔.๒๔ อยูในระดับสูง แตเมื่อจําแนกรายตัวชี้วัด พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมองวา
หนวยงานมีระเบียบขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับที่คอนขางดีมาก แตในขณะที่
หนวยงานก็มีหลักฐานชัดเจนแคในระดับหนึ่ง  อาทิเชน คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ  ยังขาดหลักฐานในสวน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ          
            ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๐.๐๒ และ ขอมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based)  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๕๐.๐๐ โดยมี
คะแนนภาพรวมเทากับ ๖๓.๓๔ อยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเปน
ธรรมตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางคอนขางเทาเทียมกันมาก  โดยมีการแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการอยางชัดเจน แตขาดการปองกัน
หรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ 
                ๕.๒ คุณธรรมในการบริหารงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๖.๒๖ ซึ่งอยูในระดับสูง  
โดยการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยดังตอไปนี ้
                     การบริหารงานบุคคล โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐ
ภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๓.๗๕ อยูในระดับสูง  แสดงใหเห็นวา หนวยงาน
มีการบริหารภายในหนวยงาน ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การบรรจุ 
แตงตั้งโยกยาย พิจารณาความดีความชอบ  ดานการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการธํารงไวใน
การรักษาคนดี คนเกง และ ดานการพัฒนาบุคลากร เชน การสัมมนา  การศึกษาดูงาน การให
ทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ที่มีผลการประเมินในระดับที่สูง 
                     การบริหารงบประมาณ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐ
ภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๓.๙๙ อยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวา หนวยงานมี
การบริหารงบประมาณอยางโปรงใส คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ที่มีผลการประเมินในระดับที่สูง 
                     คุณธรรมในการมอบหมายงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่
ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๘๐.๑๕ อยูในระดับสูงมาก แสดงใหเห็นวา
ในหนวยงานมีหัวหนางานที่มอบหมายงานใหแกใตผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงอํานาจตามกฎหมาย 
ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่กําหนด ภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ไมสั่งงานเกี่ยวกับธุระ
สวนตัว มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ เอาใจใสติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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ผูใตบังคับบัญชา  ชวยเหลือเม่ือผูใตบังคับบัญชาเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ที่มีผลการประเมิน
ในระดับทีค่อนขางสูงมาก 
                     การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเทากับ ๗๘.๙๔ อยูในระดับสูง แสดงให
เห็นวา หนวยงานมีความพรอมที่เอื้อในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนสถานที่และอุปกรณที่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน ที่มีผลการประเมินในระดับสูง 
 
 ๔.๒ ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากแบบสํารวจ 
 

ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากความคิดเห็นจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประสบการณในการรับบริการ (External) เสนอแนะตอเทศบาลตําบลจระเขหิน  แบงออกเปน 
๒ ประเด็นคือ ๑) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานกระทําการทุจริตตอหนาที่ และ ๒) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๒.๑ ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานกระทําการทุจริตตอหนาที่ไดแก  ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตองการใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสตัย โปรงใส และพึงยึดความสุจริตเปนที่ตั้งในการปฏิบัติงาน 
 


