
ขอบเขตการดําเนินกลาง (Term of Reference : TOR)

การจางท่ีปรึกษา

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

จังหวัดกระบี่

*************************

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ( สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการ
บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนี
วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช.เขาดวยกัน เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ีผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพหลัก (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เขาดวยกัน
โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและจัดการระดับของ
Integrity Assessment ตามผลท่ีไดรับจากการประเมินดังกลาวเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริม
ธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมี
ภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตาน
การทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใส นํามาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการกําหนดโยบายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอไป

๒.๒ การใหขอแนะนําและปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน



๒.๓ เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการบริหารจัดการท่ีมีระบบ
คุณธรรมและความโปรงใสยิ่งข้ึน สอดคลองกับวาระมหาดไทยใสสะอาดซึ่งเปนนโยบายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

๓. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปพัฒนาการดําเนินงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารับการ
ประเมิน รวมท้ังประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตอสาธารณะ เพ่ือยกระดับการสรางระบบคุณธรรมและความโปรงใสใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในระยะตอไป

๓.๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน

๓.๓ เจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการ ใหความสําคัญและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม เพ่ิมข้ึน

๔. ขอบเขตการจาง

ผูรับจางมีขอบเขตในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา

ดําเนินการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปาหมาย โดยใชระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment
(ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. และรวบรวมผลการประเมินจัดทําเปนบทสรุปผูบริหารและรายงานผลการ
ประเมินในภาพรวมและรายหนวยงาน รวมถึงสนับสนุน การดําเนินงานดานตางท่ีเก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด

๔.๒ ขอบเขตดานวิธีการศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ใชวิธีวิจัยท่ีสําคัญ ๒ วิธี คือ



๔.๒.๑ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารตางๆ ตาม
แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปาหมายตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการ
จริงแลวมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔.๒.๒ การวิจัยจากกลุมสํารวจตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูล
เก่ียวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency
Assessment และ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเก่ียวกับความรูความเขาใจและ
ประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ เก่ียวกับการปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลกรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกรและคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลองเหมาะสม
และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดี

๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผูจางตองดําเนินการสํารวจตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment – ITA ดวยแบบประเมิน
๓ แบบ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ

๔.๓.๑ แบบประเมิน และ Internal Integrity and Transparency Assessment เปนการ
ประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร
(Integrity  Culture) และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity ) ใชวิธีการสํารวจโดย การ
สัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to Face Interview) หรือการสํารวจทางไปรษณียดวยขนาดของตัวอยางท่ี
เหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ จํานวน...2,610. ชุด (ตามจํานวน
บุคลากรท้ังหมดของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอายุการทํางานตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป)

๔.๓.๒ แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment เปนการ
ประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับความ
โปรงใส (Transparency ) ความพรอมรับผิด (Assessment ) และคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (
Integrityin Service Delivery) โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to Face Interview) หรือการ
สํารวจทางไปรษณียดวยขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลัก
วิชาการ จํานวน 100 ชุด/ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากการสุมคัดเลือกจากกลุมตัวอยางจํานวน 300
รายชื่อ

๔.๓.๓ แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment เปน
การประเมินการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชหลักฐานการประจักษเก่ียวกับความโปรงใส
(Transparency ) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (IntegrityCulture) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบ
คําถามตามความเปนจริงตามแบบประเมิน จํานวน 1 ชุด/องคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมท้ังแนบเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบหรืออางอิง



๔.๔ กลุมเปาหมายในจังหวัดกระบี่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน .............60........... แหง

ประกอบดวย

๑). เทศบาลตําบล จํานวน .............12........... แหง

๒). องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ..............48............ แหง

*รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

๔.๕ การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ใหจัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในภาพรวม
ดังนี้

๔.๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม จํานวนไมนอยกวา ๕o ชุด พรอมซีดีบันทึกขอมูล จํานวนไมนอยกวา ๑o ชุด

๔.๕.๒ บทสรุปผูบริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมจํานวนไมนอยกวา ๕o ชุด และซีดี
บันทึกขอมูล จํานวนไมนอยกวา ๑o ชุด

๔.๖ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายหนวยงาน พรอมบทสรุปผูบริหาร ตามจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมาย ....60.......
แหง แหงละ ๓ ชุด และซีดีบันทึกขอมูล ตามจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมาย .....60...... แหง
แหงละ ๓ ชุด

๕. ระยะเวลาดําเนินการ

๒๑o วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจาง

๖. งบประมาณ

งบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 (ตามจํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)



๗. การสงมอบงาน

การแบงงวดงานและการจายคาจางตามงวดงานเปน 4 งวด ดังนี้

๗.๑ งวดท่ี ๑ รายงานฉบับตน (Inception Report) ภายในระยะเวลา ๓o วัน นับตั้งแตวันลงนามใน
สัญญา โดยจัดทําเปนรายงานจํานวน ๓o ชุด เนื้อหาประกอบดวย กรอบแนวความคิด ขอบเขตการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง และแผนการดําเนินงาน

๗.๒ งวดท่ี ๒ สงมอบรายงานฉบับข้ันกลาง ( Interim Report) ภายในระยะเวลา ๑๒o วัน นับตั้งแต
วันลงนามในสญัญา โดยจัดทําเปนรายงานจํานวน ๓o ชุด เนื้อหาประกอบดวยรายงานความกาวหนาการเก็บ
ขอมูล ผลการจัดเก็บขอมูล เคาโครงรายงานฉบับสุดทาย โครงสรางตารางแสดงผลการประเมินผล การ
วิเคราะหและสังเคราะห

๗.๓ งวดท่ี ๓ สงมอบรายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง (Draft Final Report) ในระยะเวลา ๑๘oวัน
นับตั้งแตลงนามในสัญญา โดยจัดทําเปนรายงานจํานวน ๓o ชุด เนื้อหาประกอบดวยรายงานผลการประเมิน
ท่ีมีการวิเคราะหและสังเคราะห ท้ังในภาพรวม และรายหนวยงานทุกหนวยงาน

๗.๔ งวดท่ี ๔ รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายในระยะเวลา ๒๑0 วัน
นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสําหรับผูบริหารในภาพรวม จํานวนไมนอยกวา ๕0 ชุด พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูลไมนอยกวา
๑o ชุด

๒) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในภาพรวม จํานวนไมนอยกวา ๕o ชุด พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล จํานวนไมนอยกวา ๑0 ชุด

๓) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายหนวยงาน พรอมบทสรุปผูบริหาร ตามจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมาย 60 แหง
แหงละ ๓ ชุด รายหนวยงาน หนวยงานละ ๑o ชุด พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล ตามจํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปาหมาย 60 แหง แหงละ ๓ ชุด



๘.คาจางและการจายเงิน

การเบิกจายคาจางผูรับจาง จะแบงเปน ๔ งวด ดังตอไปนี้

๘.๑ งวดท่ี ๑ กําหนดจายคาจางรอยละ ๒o ของเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา ภายหลังท่ี
ผูรับจางไดสงมอบงานงวดท่ี ๑ ท่ีมีผลงานครบถวนตามเงื่อนไขการสงมอบงาน ตามขอ ๗.๑ เม่ือคณะกรรมการ
กํากับการจางท่ีปรึกษาการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัดไดตรวจสอบและใหความเห็นชอบผลงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว

๘.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจายคาจางรอยละ ๓o ของเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา ภายหลังท่ีผู
รับจางไดสงมอบงานงวดท่ี ๒ ท่ีมีการดําเนินงานครบถวนตามเงื่อนไขการสงมอบงาน ตามขอ ๗.๒ เม่ือ
คณะกรรมการการกํากับการจางท่ีปรึกษาการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัดไดตรวจสอบและใหความเห็นชอบผลงานงวดท่ี
2 เรียบรอยแลว

๘.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจายคาจางรอยละ ๒๕ ของเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา ภายหลังท่ีผู
รับจางไดสงมอบงานงวดท่ี ๓ ท่ีมีการดําเนินงานครบถวนตามเงื่อนไขการสงมอบงาน ตามขอ ๗.๓ และ
คณะกรรมการกํากับการจางท่ีปรึกษาการดําเนินงานตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัดไดตรวจสอบและใหความเห็นชอบผลงานงวดท่ี
3 เรียบรอยแลว

๘.๕ งวดท่ี ๔ กําหนคาจางรอยละ ๒๕ ของเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา ภายหลังท่ีผูรับจาง
ไดสงมอบงาน งวดท่ี ๔ ท่ีมีการดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขการสงมอบการงาน ตามขอ ๗.๔ และ
คณะกรรมการกํากับการจางท่ีปรึกษาการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัดไดตรวจสอบและใหความเห็นชอบผลงานงวดท่ี 4
เรียบรอยแลว

ท้ังนี้  ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือก  และหากมีการทําสัญญากับสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดกระบี่  ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท  สามารถจายเปนเงินสดก็ได  และใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร  และ
ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการับจาย
ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม



หมายเหตุ กรณีท่ีผูรบัจางไมสามารถประเมินผลหนวยงานใดได จะหักคาจางโดยคิดจากราคาเฉลี่ยตอ
หนวยงาน ของงบประมาณรวมท่ีไดจัดจาง ในคาจางงวดท่ี 4 สําหรับ กรณีท่ีผูรับจางไมสามารถประเมินผล
หนวยงานใดได โดยไมใชความผิดของผูรับจางจะไมหักคาจางดังกลาว ท้ังนี้คณะกรรมการกํากับการจางท่ี
ปรึกษาการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละจังหวดพิจารณาใหความเห็นชอบ

๙. การขยายเวลาจาง

การขยายเวลาจาง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ ท่ีจะพิจารณาใหตามจํานวนวันท่ีมีเหตุ
เกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

9.๑ เกิดเหตุจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ

9.๒ เหตุสุดวิสัย

9.๓ เหตุเกิดจากพฤติการณอันหรืออันใดท่ีคูสัญญาไมตองรบัผิดตามกฎหมาย

โดยผูรับจางตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน  นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง
หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด  ผูรับจางจะยกมากลาวอาง  เพ่ือขอขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแต
กรณีตามขอ 9.1 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

๑o. ขอสงวนสิทธิของผูวาจาง

๑0.๑ เอกสารรายงานผลการศึกษาถือเปนลิขสิทธิ์ผูวาจาง ผูรับจางจะนําไปผลิตใหผูหนึ่งผูใดมิได
จนกวาจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง

๑0.๒ กรณีท่ีผูวาจางมีความจําเปนไมอาจทําตามสัญญาจางไดตามท่ีเจรจาตกลงจางท่ีปรึกษาไว หรือ
อาจมีเหตุจําเปนอ่ืนๆ ท่ีเปนอุปสรรคซึ่งไมอาจสามารถทําใหดําเนินการดังกลาวได ก็ใหถือวาเปนอันยกเลิกไปท่ี
ปรึกษาไมมีสิทธิโตแยงและเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น

11. คุณสมบัติผูรับจาง

เปนสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานการวิจัย
และติดตามประเมินผลและมีศักยภาพในการดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจําป
งบประมาณ 2558 และสถาบันการศึกษาผูรับจางตองเสนอบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ
ดังตอไปนี้



11.1 หัวหนาโครงการ  จํานวน 1 คน  วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  และมีประสบการณ
ดานการวิจัยและติดตามประเมินผล  อยางนอย 10 ป

11.2 นักวิจัย   จํานวน 5 คน  วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณดานการ
วิจัยและติดตามประเมินผล  อยางนอย 5 ป

11.3 บุคลากรผูชวย   จํานวน 5 คน   วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี

๑๒.หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดกระบี่

……………………………..


