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บทที่ ๕ 

สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 
 
       การศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําขอเสนอแนะแกเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
สําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสานวิจัย (Mixed Method) โดยผสานผสานในการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีวิธีการศึกษาใน ๒ แนวทาง คือ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) และการ
วิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research)  

พื้นที่เปาหมายในการสํารวจและประเมินผล คือ เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีเครื่องมือในการวิจัย จํานวน ๓ แบบ ไดแก ๑) แบบสํารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment: IIT เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายใน
เทศบาลตําบลจระเขหิน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Systematic Sampling)  จํานวน ๕๒ คน ๒) แบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment : EIT เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน กลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานภาครัฐในรอบ ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก 
กระจายตามภาระงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน ๑๐๐ คน และ ๓) แบบสํารวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เปนการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

ในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลดวยคาสถิติอยางงาย คือ จํานวน (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) ซึ่งผูประเมินนําเสนอดวยตาราง และแผนภาพประกอบคําบรรยาย                
ทั้งโดยภาพรวม จําแนกตามงานรายดาน ผลการประเมินสามารถนํามาสรุปไดดังนี ้
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๕.๑  สรุปผลการประเมิน 
 

          ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบงออกเปน ๒ ประเด็นหลัก ไดแก  
สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และ สรุปผลคะแนนการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๕.๑.๑ สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
                  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
มีการวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment คือ ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และแบบสํารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment คือ บุคลากรภายใน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไปจากกลุมตัวอยาง
รวม ๒ ภาคสวน จํานวน  ๑๕๒  คน  สวนใหญเปนผู รับบริการหรือผูมีส วนไดสวนเสีย 
รอยละ ๖๕.๗๙  และบุคลากรในหนวยงาน รอยละ ๓๔.๒๑ 
       บุคลากรภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่มีอายุงานตั้งแต ๑ ปขึ้นไป สวนใหญมีอายุ
ระหวาง ๒๐-๔๐ ป รอยละ ๕๗.๖๙  รองลงมา อายุระหวาง ๔๑-๖๐ ป  รอยละ ๔๒.๓๑   
เปน   เพศหญิง รอยละ ๕๓.๘๕  เพศชาย รอยละ ๔๖.๑๕  สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี   
รอยละ  ๕๐.๐๐  รองลงเปนระกับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ ๓๐.๗๗  ระดับตําแหนงสวนใหญเปน
ลูกจาง/พนักงานจาง  รอยละ ๖๓.๔๖  รองลงมา เปนขาราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ  
รอยละ ๑๓.๔๖ โดยสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน  ๕-๑๐ ป  รอยละ ๕๓.๘๕  
รองลงมา คือ ต่ํากวา ๕ ป  รอยละ ๒๖.๙๒ ตามลําดับ 
                 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ๑๐๐ ราย กระจายตามภาระงานที่มารับบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 
  ๕.๑.๒  สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

     ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๘๒.๓๓ ซึ่งถือวา มีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานในระดับสูงมาก โดยไดคะแนนตัวชี้วัดความโปรงใส สูงที่สุด เทากับ 
รอยละ ๙๐.๓๓  ซึ่งอยูในระดับสูงมาก สวนคะแนนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ําที่สุด คือ คุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน เทากับ รอยละ ๗๑.๕๘ ซึ่งอยูในระดับสูง   

เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จํานวน ๕ ดัชนี พบวา  
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               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 ๒๘.๔๘ 
               ๒.  ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเจาหนาที่ในหนวยงาน และเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษแบงเปน ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ ความพรอมรับผิด มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และเจตจํานงสุจริต  
มี ๑ ตัวชี้วัดยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีความพรอมรับผิด คาน้ําหนัก รอยละ ๑๘ 
โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๗ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก  
รอยละ ๑๔.๒๑ 
                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 
                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 
                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
รอยละ ๗๑.๕๘ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ ๑๒.๘๙ 
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๕.๒ อภิปรายผลการประเมิน 
 

        การวิเคราะหและสังเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีการประเมินจากขอมูล
การรับรู (Perception – Based) และจากขอมูลจากระบบของหนวยงาน (Evidence –Based)  
รวมกัน  โดยทุกดัชนีชี้วัดทั้ง ๕ ประเด็น คือ ดัชนีความโปรงใส  ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความ
ปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๒.๑ 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  
โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๙๐.๓๓ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ 
๒๘.๔๘ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๒.๗๑ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๖.๕๑ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก 

 จุดเดน - หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ 
ของหนวยงาน ไมวาจะเปนการรองเรียนหรือ การเปดเผย และเขาถึงขอมูล อันแสดงถึงความโปรงใส
ของหนวยงานที่พรอมจะใหมีการตรวจสอบ 

 จุดที่ควรพัฒนา – หนวยงานควรเพิ่มเอกสารหลักฐานในบางประเด็น เพื่อความสมบูรณของ
ดัชนีชี้วัด เชน การนําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชใน
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
           ๕.๒.๒  ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเจาหนาที่ในหนวยงาน และเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษแบงเปน ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ ความพรอมรับผิด มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และเจตจํานงสุจริต  
มี ๑ ตัวชี้วัดยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีความพรอมรับผิด คาน้ําหนัก รอยละ ๑๘ 
โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๗ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก  
รอยละ ๑๔.๒๑ ความพรอมรับผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๖.๔๐ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก เจตจํานง
สุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๒.๑๑  ซึ่งอยูในระดับสูง  
             จุดที่ควรพัฒนา – หนวยงานควรเพิ่มเอกสารหลักฐานในบางประเด็น เพื่อความสมบูรณ
ของดัชนีชี้วัด เชน ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตตอสาธารณชน นอกจากนั้น หนวยงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน ในการจัดการกับ
เจาหนาทีบ่างสวน ที่ไมมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่  
            ๕.๒.๓ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเจาหนาที่ในหนวยงาน 
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และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ แบงเปน ๓ ตัวชี้วัดหลัก คือ การถูกชี้มูลความผิด  มี ๑ ตัวชี้วัด
ยอย การทุจริตตอหนาที่ มี ๒ ตัวชี้วัดยอย และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายมี ๑ ตัวชี้วัดยอย 
ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก  
รอยละ ๒๒ โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอยละ ๘๐.๓๑ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก 
รอยละ ๑๗.๖๗ การถูกชี้มูลความผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก   
การทุจริตตอหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๐๘  ซึ่งอยูในระดับสูง  ความปลอดจากทุจริตเชิง
นโยบาย ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๔๘  ซึ่งอยูในระดับสูงมาก   
             จุดเดน – หนวยงานไมมีเรื่องที่ถูกกลาวหาและที่มีมติชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. 
และสํานักงาน ป.ป.ท. ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
             จุดที่ควรพัฒนา – หนวยงานควรเพิ่มระเบียบและความเครงครัดในการตรวจสอบ
เจาหนาที่บางกลุม ที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการรับรูของประชาชนในการเรียกรับสิ่งของ หรือ
สิทธิประโยชนอื่นๆ ในการอํานวยความสะดวกอยางหนึ่งอยางใด 
             ๕.๒.๔  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 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๘.๙๑ ซึ่งอยูใน
ระดับสูง  การปองกันผลประโยชนทับซอน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๗๒ ซึ่งอยูในระดับสูงมาก  
การปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๘.๒๐ ซึ่งอยูในระดับ 
สูงมาก   

 จุดเดน – เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับ
ซอน และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวมได 
        ๕.๒.๕ ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ 
แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี ๒ ตัวชี้ วัดยอย  
และคุณธรรมในการบริหารงาน มี ๔ ตัวชี้วัดยอย ผลคะแนนภาพรวม พบวา ตวัชี้วัดดัชนีคุณธรรมใน
การทํางานในหนวยงาน คาน้ําหนัก รอยละ ๑๘.๐๐ โดยคะแนนที่ได (ยังไมถวงน้ําหนัก) คิดเปนรอย
ละ ๗๑.๕๘ และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก รอยละ ๑๒.๘๙ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
ไดคะแนนเทากับ รอยละ ๖๓.๗๙ ซึ่งอยูในระดับสูง คุณธรรมในการบริหารงาน ไดคะแนนเทากับ 
รอยละ ๗๖.๒๖ ซึ่งอยูในระดับสูง 
           จุดที่ควรพัฒนา – หนวยงานควรเพิ่มเอกสารหลักฐานในบางประเด็น เพื่อความสมบูรณ
ของดัชนีชี้วัด เชน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
และ ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก 
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นอกจากนั้น หนวยงานควรเพิ่มระเบียบในการเบิกจายใหตรงตามวัตถุประสงคของแตละงาน  
เพื่อสรางความชัดเจนในการเบิกจายในภาพรวม 
 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
       สําหรับขอเสนอแนะ ที่ปรึกษาไดมีการกําหนดการนําเสนอออกเปนประเด็นๆ ดังตอไปนี้ 
               ๑) ในมุมมองของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นวา ประชาชนผูมีสวนไดสวน
เสียตองการใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และพึงยึดความสุจริตเปนที่ตั้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒) ในมุมมองของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน เห็นวา เทศบาลตําบลจระเขหิน  
ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต โปรงใส อยางสม่ําเสมอ 
     ๓) ในมุมมองดานหลักฐานเชิงประจักษ พบวา เทศบาลตําบลจระเขหิน ควรเพิ่ม
หลักฐานเอกสารเชิงประจักษในสวนของดัชนีและตัวชี้วัดที่ไมสมบูรณ เชน การนําผลการวิเคราะห
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ  
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตตอสาธารณชน  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก และ ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจหลัก เปนตน  
ขอเสนอแนะดานการเก็บขอมูล มีดังนี ้
     ๑) ในมุมมองนักวิจัย การเก็บขอมูลในสวนของผูมีสวนไดสวยเสีย นั้นคอนขางมีปญหา
ในการนัดหมาย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงควรเพิ่มการติดตอประสานงานกอนลงพ้ืนที่ใหมากข้ึน 
 


