รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
บทที่ ๒
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการประเมิน
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัย
กลุ่มประชากรเป้าหมายและการคัดเลือกตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลและเกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินงานและแผน
บทที่ ๔
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบสารวจ
บทที่ ๕
สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
สรุปผลการประเมิน
อภิปรายผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
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หน้า
ก
ข
ค
ง
๑
๑
๓
๓
๕
๖
๖
๑๐
๑๘
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๓๐
๓๐
๔๔
๔๕
๔๕
๔๗
๕๑

หน้า ข

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๒.๑
ตารางที่ ๒.๒
ตารางที่ ๒.๓
ตารางที่ ๓.๑
ตารางที่ ๓.๒
ตารางที่ ๓.๓
ตารางที่ ๔.๑
ตารางที่ ๔.๒
ตารางที่ ๔.๓
ตารางที่ ๔.๔

จ านวนหมู่ บ้ านและจ านวนประชากรในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กุดโบสถ์
รายชื่อผู้ดารงตาแหน่งฝ่ายบริหาร
รายชื่อผู้ดารงตาแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ
สรุปการให้คะแนนตามแบบสารวจ
ค่าน้าหนักดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
แผนการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและร้อยละบุคลากรในหน่วยงาน
จานวนและร้อยละของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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หน้า
๑๒
๑๒
๑๓
๒๔
๒๔
๒๙
๓๑
๓๒
๓๓
๓๕

หน้า ค

สารบัญภาพ
หน้า
๙
๑๗
๒๕
๓๑
๓๔

แผนภาพที่ ๒.๑
แผนภาพที่ ๒.๒
แผนภาพที่ ๓.๑
แผนภาพที่ ๔.๑
แผนภาพที่ ๔.๒

กรอบแนวคิดในการประเมิน
แผนที่แสดงเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
สรุปวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล
แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินฯ
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนภาพที่ ๔.๓ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
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๓๗

หน้า ง

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ (Integrity Assessment) ตามผลที่ได้รับจาก
การประเมิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้
อีกด้วย
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
โบสถ์ อ าเภอเสิ งสาง จั ง หวั ด นครราชสี ม า (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑) ดัชนีความโปร่งใส ๒)
ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติง าน ๔) ดัชนีวัฒ นธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และ ๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลสาคัญ ๓ แหล่ง ได้แก่
๑) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ๒) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
และ ๓) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เนื่อ งจากรับความร่วมมื อจากหลายฝ่าย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครราชสีม า ในฐานะผู้ ดาเนิ นการประเมิ น
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งให้ความร่วมมือ ในการประเมิน
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่อานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มั่นใจเป็น อย่างยิ่ง ว่าการประเมิน ผลครั้ง นี้จะเป็นการสนับสนุ น
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพื่อขับเคลื่อนให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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