
 

 1 

 
คู่มือรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 46 แห่ง เป็นหน่วยงานที่จะต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 
ความพร้อมในการรับผิด สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและวัฒนธรรมการท างานในการป้องกัน
ประเด็นเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริต  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ให้มี
ความถูกต้อง แม่นตรงและเชื่อถือได้ ตามสภาพจริงซึ่งตั้งอยู่บนฐานของหลักฐาน (evidence-based) และการ
สะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ จะ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและการปรับปรุง การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ารับการประเมิน 

2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมการประเมิน 

 2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ 

 2.4 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 

3. ขอบเขตการศึกษา  

 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประยุกต์ใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.  

 การประเมินครอบคลุม 5 ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 3.2 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้วิธีศึกษาที่
ส าคัญ 2 วิธี คือ 

 1) การวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบค าถามพร้อมเสนอ
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐาน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 2) การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholder) และกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Stakeholder) ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องความโปร่งใส ความ



 

 3 

พร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

 3.3 ขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ด าเนินการส ารวจตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ดว้ยแบบประเมิน 3 แบบ ตามท่ีส านกังาน 

ป.ป.ช.ก าหนด คือ  

1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการส ารวจโดย การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face 
Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์  หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์  หรือทาง
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะการเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

2)  แบบส ารวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT)  เป็นการประเมินจากขอ้คิดเห็นของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการส ารวจโดย การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face 
to Face Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ หรือ
ทางแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะการเป็นตัวแทนที่ดีตามหลัก
วิชาการ 

3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: 
EBIT)  เป็นการประเมินการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบส ารวจ แล้วแนบเอกสารหรือหลักฐานหรือ
อ้างอิงประกอบ โดยใช้แบบส ารวจ 1 ชุด ต่อ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 46 แห่ง ประกอบด้วย 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด         จ านวน   1  แห่ง 

2) เทศบาลนคร           จ านวน   2  แห่ง 

 3) เทศบาลเมือง    จ านวน   4  แห่ง 

 4) เทศบาลต าบล    จ านวน   11  แห่ง 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   28  แห่ง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 24) องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

2) เทศบาลนครนนทบุรี 25) องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด 

3) เทศบาลนครปากเกร็ด 26) องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

4) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 27) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 

5) เทศบาลเมืองบางบัวทอง 28) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ 

6) เทศบาลเมืองพิมลราช 29) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

7) เทศบาลเมืองบางกรวย 30) องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ 

8) เทศบาลต าบลไทรม้า 31) องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 

9) เทศบาลต าบลปลายบาง 32) องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

10) เทศบาลต าบลศาลากลาง 33) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

11) เทศบาลต าบลบางสีทอง 34) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 

12) เทศบาลต าบลบางใหญ่ 35) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย 

13) เทศบาลต าบลบางม่วง 36) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 

14) เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 37) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ 

15) เทศบาลต าบลเสาธงหิน 38) องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ 

16) เทศบาลต าบลบางเลน  39) องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด 

17) เทศบาลต าบลบางพลับ 40) องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 

18) เทศบาลต าบลไทรน้อย 41) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขวาง  

19) องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 42) องค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา 

20) องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 43) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย 

10) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย 44) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 

22) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน 45) องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์นิยม 



 

 5 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

23) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 46) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเพรางาย 

 

4. กรอบความคิด  

กรอบความคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) มาเป็นกรอบหลักในการประเมิน 

จากแนวคิดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดดัชนีส าคัญ 5 ดัชนี ได้แก่ 

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัด คือ การให้เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วม   ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีตัวชี้วัดย่อย 
4 ตัวชี้วัด คือ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย   2 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมรับผิด 
และเจตจ านงสุจริต โดยมีตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพร้อมรับผิดใน
การบริหารงาน และเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) ประเมินจากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence - based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
คือ การถูกชี้มูลความผิด การทุจริตต่อหน้าที่ และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีตัวชี้วัดย่อย 4 
ตัวชี้วัด คือ เรื่องชี้มูลความผิด การรับสินบน การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ และความปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย  

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) บนพ้ืนฐาน
ของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัด
ย่อย 6 ตัวชี้วัด คือ การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต การ
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ด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  

5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน โดยมี
ตัวชี้วัดย่อย 6 ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ คุณธรรมในการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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5. ระเบียบวิธีการประเ มิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นนทบุรี มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   (1)  ประชากร 

    ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดของประชากร ดังนี้ 

    (1.1) เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี จ านวน 8,886 คน (รายละเอียดตามตาราง
ที่ 2) 

    (1.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
นนทบุรี 46 แห่ง จ านวน 13,420 คน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

    (1.3) ประชากรที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 46 แห่ง 
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

   (2) กลุ่มตัวอย่าง 

    (2.1) กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการศึกษาจากทั้งประชากรทั้งหมด ยกเว้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จะท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนหน่วยงานละ 400 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95  รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 6,357 คน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

  (2.2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรีโดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของส านักงาน ป.ป.ช.ซึ่งก าหนดให้ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 100 คน จ านวน 46 แห่ง รวมเป็น
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 4,600 คน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

  (2.3) กลุ่มตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการศึกษาทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 46 แห่ง (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลากร 

ทั้งหมด (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากร (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง  

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย(คน) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 952 400 100 

2. เทศบาลนครนนทบุรี 1,709 400 100 

3. เทศบาลนครปากเกร็ด 1,068 400 100 

4. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 226 226 100 

5. เทศบาลเมืองพิมลราช 271 271 100 

6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง 353 353 100 

7. เทศบาลเมืองบางกรวย 308 308 100 

8. เทศบาลต าบลไทรม้า 254 254 100 

9. เทศบาลต าบลปลายบาง 160 160 100 

10. เทศบาลต าบลศาลากลาง 129 129 100 

11. เทศบาลต าบลบางสีทอง 87 87 100 

12. เทศบาลต าบลบางใหญ่ 80 80 100 

13. เทศบาลต าบลบางม่วง 76 76 100 

14. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 107 107 100 

15. เทศบาลต าบลเสาธงหิน 303 303 100 

16. เทศบาลต าบลบางเลน 107 107 100 

17. เทศบาลต าบลบางพลับ 89 89 100 

18. เทศบาลต าบลไทรน้อย 70 70 100 

19. องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 133 133 100 

20. องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 109 109 100 

21. องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย 146 146 100 

22. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน 56 56 100 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลากร 

ทั้งหมด (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากร (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง  

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย(คน) 

23. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 111 111 100 

24. องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 65 65 100 

25. องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด 173 173 100 

26. องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 248 248 100 

27. องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 137 137 100 

28. องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ 50 50 100 

29. องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 154 154 100 

30. องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ 61 61 100 

31. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 176 176 100 

32. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 62 62 100 

33. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 67 67 100 

34. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 44 44 100 

35. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย 78 78 100 

36. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 57 57 100 

37. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ 115 115 100 

38. องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ 37 37 100 

39. องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด 56 56 100 

40. องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 52 52 100 

41. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขวาง 41 41 100 

42. องค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา 34 34 100 

43. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย 111 111 100 

44. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 63 63 100 

45. องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์นิยม 47 47 100 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลากร 

ทั้งหมด (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากร (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง  

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย(คน) 

46. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเพรางาย 54 54 100 

รวม 8,886 6,357 4,600 

 

หมายเหตุ ประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ ประชาชนผู้ช าระภาษี ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนประกอบ
กิจการพาณิชย์ ผู้ขอรับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างผู้ประกอบการจัดหาพัสดุ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผู้ขอรับบริการตรวจรักษา
โรค ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จั งหวัดนนทบุรี  ตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) หรือการ
ส ารวจทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ หรือทางแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะการเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ โดยมีดัชนีในการส ารวจ ดังนี้ 

   (1) ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ข้อค าถาม 8 ข้อ 

   (2) ความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 6 ข้อ 

   (3) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย ข้อค าถาม 10 ข้อ 

   (4) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 10 ข้อ 
 

 2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี ตามแบบประเมินแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นการประเมินข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) 
คุณธรรมในองค์กร(Integrity In Service Delivery) และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์ หรือทาง
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โทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ หรือทางแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม 
และมีลักษณะการเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) หรือการส ารวจ
ทางไปรษณีย์ โดยมีประเด็นในการส ารวจและข้อค าถามในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

   (1) ความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อค าถาม 5 ข้อ 

   (2) ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ข้อค าถาม 7 ข้อ 

   (3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 8 ข้อ 

   (4) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 2 ข้อ 
 

 3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี  ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence -  based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร (Integrity Culture) โดยมี
ประเดน็การส ารวจและข้อค าถามในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 

   (1) ความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อค าถาม 21 ข้อ 

   (2) ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ข้อค าถาม 3 ข้อ 

   (3) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย ข้อค าถาม 8 ข้อ 

   (4) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 4 ข้อ 
 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT แบบส ารวจความคิด
เห็ น  External Integrity & Transparency Assessment :  EIT และแบบส า ร วจ  Evidence –  Based 
Integrity and Transparency Assessment :  EBIT และวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ  ได้แก่  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและ
ความเหมาะสมของระดับการประเมินผลตามแบบส ารวจ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรม 
Microsoft Excel ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) การ ให้ คะแนนตามแบบส า รวจความคิด เห็ น  Internal Integrity & Transparency 
Assessment : IIT และแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
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   การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น IIT และแบบส ารวจความคิดเห็น EIT จะเป็นการ
ให้คะแนนตามค าตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลือก 4 หรือ 2 ตัวเลือก โดยท าการแทนค่า
ค าตอบในแต่ละข้อค าถามเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน 

  (2) การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT 

   การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT จะเป็นการให้คะแนนตาม
ค าตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ที่หน่วยงานจัดส่งมาพร้อมกับแบบส ารวจ โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน 

  (3) การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity & Transparency Assessment : ITA 

   การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency 
Assessment : IIT มีดังนี้ 

   1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของค าถามนั้น 

   2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม IIT ในดัชนี 

   การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency 
Assessment : EIT มีดังนี้ 

   1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของค าถามนั้น 

   2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม EIT ในดัชนี 

   การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT ได้แก่ 

   คะแนน EBIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม EBIT ในดัชนี 

   การค านวณคะแนนของดัชนี 

   คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวมคะแนน IIT, EIT และ EBIT ในดัชนี 
 

  (4) การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

   ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบส ารวจจาก 3 
แหล่ง ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT External 
Integrity & Transparency Assessment : EIT แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
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Integrity and Transparency Assessment : EBIT โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

80 – 100     คะแนน   =   มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

60 – 79.99  คะแนน   =   มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

40 – 59.99  คะแนน   =   มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 

20 – 39.99  คะแนน   =   มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

  0 – 19.99  คะแนน   =   มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 

 

5.4 การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ฉบับสมบูรณ์  

 จัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายหน่วยงานพร้อมบทสรุปผู้บริหาร ตามจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แห่งละ 5 ชุด และ
จัดท าซีดีบันทึกข้อมูล 

 

6.คณะที่ปรึกษาด าเนินการประเมิน 

 คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคลากรหลักและบุคลากรผู้ช่วย จ านวน 10 คน ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทองทิพย์ 
5) อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 
6) อาจารย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ 
7) อาจารย์ ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม 
8) อาจารย์ ดร.นิรัตน์ เพ็ชรรัตน์ 
9) อาจารย์นันท์นิธิ  พงศ์โพธิธรรม 
10) นางสาวณิชชาอร  นครังสุ  
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7.  แผนการด าเนินงาน  

 แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ย. 
60 

ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี 

        

2 ประชุมตัวแทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับการประเมินจ านวน 46 
แห่ง 

        

3 ผู้ประเมินส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

        

4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแบบ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
- based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) ให้แก่ผู้ประเมิน 

        

5 ผู้ประเมินส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 

        

6 ผู้ประเมินประเมินหลักฐานแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT)  

        

7 รายงานผลคะแนนดัชนีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ 
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ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ย. 
60 

ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

8 รับค าร้องอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

        

9 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดีบันทึก
ข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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8. การติดต่อประสานงาน 

 การประสานงานกับผู้ประเมินเพ่ือรับทราบแนวทางการประเมินและการประสานนัดหมายเพื่อรับการ
ประเมิน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รายละเอียด 

ทางโทรศัพท์ นางสาวณิชชาอร นครังส ุ

หมายเลขโทรศพัท์ 06-4172-2096 

นางสาวรจนา ดวงเนตร  

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3247-7120 

โปรแกรม Line (เพ่ือใช้ในการรับส่งข้อมูลความ
เคลื่อนไหวต่างของโครงการ) 

เปิดแอพพลิเคชั่น LINE > 
เพ่ิมเพ่ือน -> สแกนคิว
อาร์โคด้นี้ หรอื เพ่ิมเพ่ือน 
-> พิมพ์ค าว่า 
@HKU8737F 

เวปไซต์ Facebook (เพ่ือเป็นช่องทางในการ
รับทราบกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของ
โครงการ) 

WWW.FACEBOOK.COM/IPA.PNRU 

เวปไซต์ของโครงการ (เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ) 

WWW.HUSOACADEMIC.COM/ITA  
 
หรือ  
เปิดแอพพลิเคชั่น LINE -
> เพ่ิมเพ่ือน -> 
 สแกนคิวอาร์โค้ดนี้ 

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

 

ชื่อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที ่9 แจ้งวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220  


