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ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment :  ITA
ITA 2018



การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ท่ีครอบคลุมทุกมิติทั้ งในระดับบริหารงานของผูบ้ริหารและระดับการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วฒันธรรม
ขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการประเมิน จะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน โดยหากหน่วยงานท่ี
ผลการประเมินอยู่ในระดบัสูงก็จะสะทอ้นภาพลกัษณ์การด าเนินงานท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน

ITA



ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น  I T A

ก ร ะ บ ว น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ  (Proces s )

ปั จจั ยน า เ ข้ า ผ ล ผ ลิ ต
OUTPUTINPUT

External Perception
(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

Internal Perception

(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)
Evidence – Based

(หลกัฐานระบบงาน)

I T A   
S c o r e

น า ผ ล ค ะ แ น น I T A        ไ ป ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า จุ ด บ ก พ ร่ อ ง





รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)
ประเทศไทยได้รับคะแนน 37 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 96 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 

ประเทศ ได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วม
ประเมิน 176 ประเทศ และอยู่ในล าดับที่ 4 ของประเทศอาเซียน รองจาก 1) สิงคโปร์ 84 คะแนน 2) บรูไน 62 คะแนน 
3) มาเลเซีย 47 คะแนน โดยมีคะแนนเทียบเท่ากับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผลคะแนนที่เทียบเท่ากับปี 2555



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนของประเทศไทยปัจจุบันกับย้อนหลัง 3 ปี



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนของประเทศไทยปัจจุบันกับย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

คะแนนของประเทศไทยเมื่อเทยีบกับผลคะแนนในระดับโลก 
ในปี 2017 ประเทศไทยมีผลคะแนน 37 คะแนน โดยอยู่ในล ำดับที่ 96 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ 

ประเทศ บรำซิล โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ปำนำมำ เปรู และ แซมเบีย ขณะที่ในปี 2016 ประเทศไทยมีผลคะแนน 35 
คะแนน โดยอยู่ในล ำดับที่ 101 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ ประเทศกำบอร์ เนเจอร์ เปรู ฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต้ และ 
ตรินิแดดและโตเบโก

ตารางแสดงประเทศที่มีผลคะแนนเท่ากับประเทศไทย 



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

ตารางแสดงผลประเทศที่มีผลคะแนนที่มีผลเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

ตารางแสดงผลประเทศที่มีผลคะแนนลดลงมากที่สุด



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

ตารางแสดงอันดับ/ผลคะแนนเปรียบเทียบของประเทศที่ได้คะแนนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบอันดับ/ผลคะแนนของประเทศอาเซียน 



รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2560

(Corruption Perceptions Index : CPI 2017)

1.แหล่งการประเมินท่ีได้รับคะแนนน้อยที่สุดในปี 2559 ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2560 ประเทศไทยมีแหล่งกำร
ประเมินที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้งหมด 3 แหล่งกำรประเมินประกอบด้วย GI (+13 คะแนน) WEF (+5 คะแนน) และ WJP (+3
คะแนน) โดย 2 ใน 3 แหล่งกำรประเมินที่เพิ่มขึ้นคือ WEF กับ GI นั้นเป็นแหล่งกำรประเมินที่เกี่ยวข้องกับกำรอ ำนวยควำม
สะดวกทำงธุรกิจกำรทุจริตติดสินบน

2.แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ มีคะแนนลดลงเล็กน้อย 
ประเทศไทยมีแหล่งกำรประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 3 แหล่งกำรประเมิน คือ BF (TI)(- 3 คะแนน)VDEM(- 1 คะแนน) และ 
IMD (-1 คะแนน) โดยแหล่งกำรประเมินที่มีคะแนนลดลงมำกที่สุด คือ BF(TI) ซึ่งเป็นแหล่งกำรประเมินที่เกี่ยวข้องกับ กำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน มีกำรถูกลงโทษหรือหรือไม่ 

3.ประเทศไทยควรมีการก าหนดกลไกให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจำกกำรประเมินผลคะแนนดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต CPI เป็นกำรประเมินกำรรับรู้กำรทุจริตจำกหลำยแหล่ง ท ำให้มีระดับควำมน่ำเชื่อถือที่ส ำคัญในเวทีระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งส่วนหน่ึงที่คะแนน CPI ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ ำมำโดยตลอดโดยมีช่วงคะแนนอยู่ที่ 35 – 38 คะแนน มำจำกภำพลักษณ์
กำรรับรู้ระบบรำชกำรไทย ว่ำสังคมไทยยังมีกับดักในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ กำรติดสินบนเจ้ำหน้ำที่ กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะ กำรใช้
ทรัพยำกรที่ไม่คุ้มค่ำ ไม่มีธรรมำภิบำล 

4.สถานการณ์การทุจริตของไทยว่าดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำกสถำนกำรณ์กำรทุจริตส่วนใหญ่ของ
ทั่วโลกจะเห็นได้ว่ำผลคะแนนส่วนใหญ่มีลักษณะคงที่ จำกระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ในระดับคะแนน 43 คะแนนเท่ำกับกำร
ประเมินเมื่อปี 2560 ขณะที่เม่ือเทียบคะแนนของประเทศไทยกับประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (อันดับ 18 จำก 31 ประเทศ) หรือ 
กับประเทศในกลุ่มอำเซียน (อันดับ 4 จำก 11 ประเทศ) 



I n t e g r i t y  a n d  T r a n s p a r e n c y  A s s e s s m e n t :  I T A

ผลการจัดล าดับคะแนน ปี 2560

ล าดับ หน่วยงาน คะแนน
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 87.17

2 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 85.81

3 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 85.18

4 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 85.00

5 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 84.34

ผลคะแนนการประเมินระดับมหาวทิยาลยั 



ผลคะแนน ITA ปี 2560  แบ่งตามเครื่องมือการส ารวจ
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ผลคะแนน ITA ปี 2560  แบ่งตามดัชนี



การกระจายของภาพรวมคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คะแนน ITA



สัดส่วนระดับผลคะแนน ITA ในภาพรวม

ระดับสูงมาก 23 หน่วยงาน
(ร้อยละ 28.40)

ระดับปานกลาง 1 หน่วยงาน
(ร้อยละ 1.23)

ระดับสูง 57 หน่วยงาน
(ร้อยละ 70.37)



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์
(Evidence-based)



. หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายบางแห่งขาดการส่ือสารกนัภายในองคก์ร

ไม่มีการจดัตั้งคณะท างานข้ึนเป็นการเฉพาะ ท าใหต้กเป็นภาระของผูป้ระสานงาน

ผูร้วบรวมเอกสารไม่ไดศึ้กษารายละเอียดตามคู่มือใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน

เอกสารของบางหน่วยงานขาดการจดัระบบ และไม่มีการท าสญัลกัษณ์แบ่งแยกเอกสารของ
แต่ละขอ้ค าถามอยา่งชดัเจน

บางหน่วยงานจดัส่งเอกสารล่าชา้กวา่ก าหนดท าใหเ้สียสิทธ์ิการยืน่อุทธรณ์

ผูบ้ริหารของหน่วยงานมิไดล้งนามรับรองในเอกสาร

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน Evidence-based



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)



. หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลรายช่ือบุคลากรล่าชา้กวา่ก าหนด

ขอ้มูลรายช่ือบุคลากรขาดความสมบูรณ์ เช่น ไม่ระบุต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้

บางหน่วยงานมีการซกัซอ้มการตอบแบบส ารวจ เพื่อใหค้ะแนนขององคก์รเป็นภาพบวก

บางหน่วยงานไม่สามารถจดัประชุมบุคลากรเพื่อตอบแบบส ารวจได้

กลุ่มตวัอยา่งระดบัผูบ้ริหารไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตอบแบบส ารวจได ้
และมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นผูแ้ทน

ผูต้อบแบบส ารวจมีภารกิจเร่งด่วน จึงขาดการใชดุ้ลยพินิจในการตอบขอ้ค าถาม

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน Internal



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)



. หน่วยงานไม่ไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไว้

ขอ้มูลผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีจ  านวนนอ้ย

ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลเป็นรายช่ือองคก์ร บริษทั หา้งร้าน หรือหน่วยงานนิติบุคคล

ผูป้ระสานงานไม่ไดจ้ดัส่งขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel ตามท่ีก าหนด 

มีขอ้มูลผูติ้ดต่อหรือผูรั้บบริการแฝง ซ่ึงไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้เช่น 
พนกังานรับส่งเอกสาร

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน External



การประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ปี  2 5 6 1

ร วม จ า น ว น  4 2 5  ห น่ ว ย ง า น

222

จ านวน 146



CPI

50
สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริต

ยกระดบัเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อตา้นการ

ทุจริต

สกดักั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

พฒันาระบบป้องกนั
การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต

ยกระดบัคะแนนดชันี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (CPI)

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตต้ิานทุจริต
ZERO TOLERANCE & CLEAN THAILAND

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3



กรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

. 1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 81 หน่วยงาน
- ขอบเขตการประเมินหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบนัอุดมศึกษา พิจารณาการ
ด าเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ใช่การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงาน
ภายในแห่งใดแห่งหน่ึง

2. การจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรเพ่ือประกอบการประเมนิตามแบบส ารวจ Internal

- ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานซ่ึงปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายกุารท างานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป จ านวนรวมไม่นอ้ย
กว่า 500 ราย กรณีหน่วยงานมีเจา้หน้าท่ีไม่ถึง 500 ราย ให้จดัส่งฐานขอ้มูลทั้งหมด 
ในรูปแบบไฟล ์Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com 



กรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

. 3. การจัดเกบ็ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ 
External

- ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายช่ือผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย กรณีมีไม่ถึง 1,000 ราย ให้จดัส่งฐานขอ้มูล
ทั้งหมด ในรูปแบบไฟล ์Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com

4. การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

- ให้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด โดยขอ้มูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวน้แต่ขอ้ค  าถามจะ
ก าหนดใหใ้ชปี้ อ่ืนๆ ทั้งน้ี ควรด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 โดยจดัท าในรูปแบบไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส์ บนัทึกลงในแผน่ซีดี และจดัส่งใหแ้ก่ท่ีปรึกษาโดยตรงประกอบดว้ย

1) ไฟล ์Word แบบส ารวจท่ีตอบแลว้เสร็จ

2) ไฟล ์PDF เอกสารหลกัฐานจดัท าแฟ้มแยกเป็นหลกัฐานของแต่ละขอ้ค าถามอยา่งชดัเจน



ปฏทินิการประเมนิฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก าหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

15 ก.พ. 2561 หน่วยงานจดัส่งรายช่ือผูป้ระสานงานประจ าหน่วยงาน (จ านวน 
2 ราย)

ส่งไฟล ์Excel  ทาง
Itamua2018@gmail.com

28 ก.พ. 2561 หน่วยงานจดัส่งขอ้มูล (Internal) และ (External) ส่งไฟล ์Excel  ทาง 
Itamua2018@gmail.com

12 มี.ค. –
31 พ.ค. 2561

ท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลตามแบบส ารวจ Internal และแบบ
ส ารวจ External

1) ท่ีปรึกษาจะประสานและมีหนังสือ
แจง้ก าหนดการก่อนการลงพ้ืนท่ี
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด
ไดท้าง http://www.itamua.com/

15 มิ.ย. 2561 หน่วยงานจดัส่งแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-
based) ประกอบดว้ย
1) ไฟล ์Word แบบส ารวจท่ีตอบแลว้เสร็จ
2) ไฟล ์PDF หลกัฐานประกอบ โดยจดัท าแฟ้มแยก  เป็น
หลกัฐานของแต่ละขอ้ค าถามอยา่งชดัเจน

1) ส่งหนงัสือน าพร้อมซีดีบนัทึก
ขอ้มูล
ใหแ้ก่ท่ีปรึกษาโดยตรง
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด
ไดท้าง http://www.itamua.com/



ปฏทินิการประเมนิฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก าหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

15 ก.ค. 2561 ท่ีปรึกษาแจง้คะแนนแบบส ารวจเชิงประจกัษเ์บ้ืองตน้ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

16 – 31 ก.ค. 
2561

หน่วยงานส่งหลกัฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน  แบบส ารวจ
เชิงประจกัษ์

ส่งหนงัสือน าพร้อมซีดีบนัทึกขอ้มูล
ใหแ้ก่ท่ีปรึกษาโดยตรง

15 ส.ค. 2561 ท่ีปรึกษาแจง้คะแนนแบบส ารวจเชิงประจกัษห์ลงัอุทธรณ์ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

ภายใน ต.ค. 
2561

สกอ. จดัส่งรายงานผลการประเมิน ITA ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเขา้รับ
การประเมิน

จดัส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่อง
หน่วยงาน



1.  เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ข้ารับการประเมิน

2.  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ข้ารับการประเมิน

3.  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การประเมิน



กรอบแนวคดิการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ITA

ความโปร่งใส

กำรเปิดเผยข้อมูล

กำรมีส่วนร่วม

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

EB1 – E1 – E2

EB2 – E3 – E4

EB3 – –

ความพร้อมรับผิด

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ

กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่

เจตจ ำนงสุจริต

กำรจัดกำรเรือ่งร้องเรียน

EB4 – E5 – E6

EB5 – E7 – E8

EB6 I1 E9

EB7 I2 E10

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

กำรรับสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจรติ

กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต

กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน

EB9 I6 – I8 –

EB10 I9 –

EB11 I10 –

– I11 – I12 –

คุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน

มำตรฐำนและควำมเป็นธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร

คุณธรรมกำรบริหำรงำน

EB12 I13 – I14 E14 – E15

– I15 – I19 –



ดชันีการประเมิน 5 ด้าน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับ กำรเปิดเผยข้อมูล กำรมีส่วนร่วม 
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ เจตจ ำนงสุจริต และกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ประเมินเกี่ยวกับ กำรรับสินบน

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับ กำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน

(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับ มำตรฐำน
และควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร และคุณธรรมกำรบริหำรงำน



เคร่ืองมือการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่

(1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นกำรส ำรวจควำมคดิเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน

(3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT) เป็นกำรประเมินจำกระบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน



เกณฑ์การประเมินผล

ช่วงคะแนน
(คะแนน)

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

80 – 100 สูงมำก
60 –79.99 สูง
40 –59.99 ปำนกลำง
20 –39.99 ต่ ำ
0 – 19.99 ต่ ำมำก



แบบส ารวจ Internal



Internal and External  

•  ขอ้ค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มกีารปรับปรุงโดยยดึ
วัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดเช่นเดิม แต่มีการลดข้อค าถามที่ผู้ตอบ
อาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน และเกิดภาระการตอบท่ีมากเกินไป รวมทั้ ง
ปรับปรุงขอ้ความใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

 องค์กรอิสระ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/
ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ)

 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/
ส่วนราชการระดับจังหวัด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ผู้บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – ทรงคุณวุฒิ
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – ทักษะพิเศษ
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร

 ผู้บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – ทรงคุณวุฒิ
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – ทักษะพิเศษ
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร

 บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – เชี่ยวชำญ
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – อำวุโส
 ลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา

 ผู้บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
 ลูกจ้ำง

 ผู้บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 เจ้ำหน้ำที่องค์กำรมหำชน
 ลูกจ้ำง

 ผู้บริหำรระดับสูง
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรข้ึนไป
 บุคลำกรประเภทวิชำกำร
 พนักงำน/ข้ำรำชกำร

ระดับปฏิบัติกำร – เชี่ยวชำญ
 พนักงำน/ข้ำรำชกำร

ระดับปฏิบัติงำน – ช ำนำญงำนพิเศษ
 ลูกจ้ำง

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน

SQ1.  อำยุ
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี

SQ2.  เพศ  ชำย  หญิง
SQ3.  ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก
SQ4.  ประเภทหน่วยงำน/ระดับต ำแหน่ง

หมำยเหตุ: หำกต ำแหน่งของท่ำนไม่ปรำกฏในตัวเลือก ให้เทียบเคียงกับต ำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด
SQ5.  ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน

 ต่ ำกว่ำ 5 ปี  5 – 10 ปี  11 – 20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ดัชนีความพร้อมรับผิด
I1. ผู้บริหำรของหน่วยงำนท่ำน มุ่งมั่นปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต

 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
I2. ท่ำนรับทรำบช่องทำงของหน่วยงำน ท่ีท่ำนจะสำมำรถร้องเรียนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี

ของหน่วยงำนได้
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

I3. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรเรียกหรือรับสินบนจำกผู้อื่น
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I4. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือใช้อ ำนำจหน้ำท่ี เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญำติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I5. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ผู้บริหำรของหน่วยงำนท่ำน มีกำรก ำหนดนโยบำย โครงกำรหรือสัมปทำน ของหน่วยงำน เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

I6. ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสในหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่ำง ให้เจ้ำหน้ำท่ีรุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตำม
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I7. ท่ำนเห็นว่ำกำรกระท ำกำรทุจริตเป็นเร่ืองท่ีน่ำละอำย
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I8. หำกท่ำนพบเห็นว่ำมีผู้กระท ำกำรทุจริตในหน่วยงำน ท่ำนไม่ลังเลท่ีจะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่ หน่วยงำนตรวจสอบ
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I9. หน่วยงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I10. หน่วยงำนของท่ำนมีโครงกำรหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรตรวจสอบและลงโทษทำงวินัยต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้กระท ำกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I12. กลุ่มงำนตรวจสอบของหน่วยงำนท่ำน มีควำมเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปรำศจำกอคติ มีควำมเป็นกลำง และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน

I13. เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติงำนโดยยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I14. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับหรือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมคู่มือหรือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I15. หน่วยงำนของท่ำนปรำศจำกกำรซื้อขำยต ำแหน่งหรือใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่งของ     
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ คัดเลือกเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม /ศึกษำดูงำน/ ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I17. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน ไม่มีกำรเบิกเงินท่ีเกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำ (O.T.) ค่ำเดินทำง เป็นต้น
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I18. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I19. หัวหน้ำงำนของท่ำนมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เ ส นอแ น ะ เพิ่ ม เ ติ ม ต่ อ ห น่ ว ย ง าน ขอ ง ท่ า น  เ พื่ อ ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ใ ห้ เ กิ ด คุณ ธ ร ร ม แล ะ
ความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ
ส านักงาน ป.ป.ช.



แบบส ารวจ External



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานในเร่ืองใด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ

SQ1. อำยุ
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี

SQ2. เพศ  ชำย  หญิง

SQ3. ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก

SQ4. ท่ำนติดต่อหน่วยงำนในฐำนะใด
 ประชำชน/ผู้รับบริกำร
 ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ
 ตัวแทนองค์กรธุรกิจ



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ดัชนีความโปร่งใส

E1. หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E2. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้ข้อมูลแก่ท่ำนอย่ำงโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E3. หน่วยงำนมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็นต่อ กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของหน่วยงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E4. หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ำไป ปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีความพร้อมรับผิด

E5. หน่วยงำนก ำหนดโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E6. หน่วยงำนมีกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E7. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E8. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงควำมรับผิดชอบหำกปฏิบัติงำนผิดพลำด
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E9. ผู้บริหำรของหน่วยงำนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E10. ท่ำนรับทรำบช่องทำงของหน่วยงำน ท่ีท่ำนจะสำมำรถร้องเรียนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี ของหน่วยงำนได้
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

E11. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E12. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือใช้อ ำนำจหน้ำท่ี เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญำติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E13. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ผู้บริหำรของหน่วยงำน มีกำรก ำหนดนโยบำย โครงกำรหรือสัมปทำน ของหน่วยงำน เพื่อแสวงหำ     
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
E14. หน่วยงำนมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เป็นระบบ และท ำให้เกิดควำมสะดวก ในกำรติดต่อหรือ  

ขอรับบริกำร
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E15. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด
 เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ เกิดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ
ส านักงาน ป.ป.ช.



แนวทางการประเมนิตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence – based)



การให้คะแนนและการอุทธรณ์
กรณี ค าตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ์

1 มีกำรด ำเนินกำร และมีเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 100 –
2 มีกำรด ำเนินกำร แต่เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 ได้

3
ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงควำมจ ำเป็น 
เช่น ข้อค ำถำมขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของหน่วยงำน เป็นต้น และมีเอกสำรหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ

ไม่คิด
น้ ำหนัก
คะแนน

–

4

ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงควำมจ ำเป็น 
เช่น ข้อค ำถำมขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของหน่วยงำน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสำรหลักฐำนหรือเอกสำร
หลักฐำนไม่น่ำเชื่อถือ

0 ไม่ได้

5 ไม่มีกำรด ำเนินกำร โดยไม่มีเหตุผลจ ำเป็น 0 ไม่ได้



แบบส ารวจ Evidence - based



Evidence – Based

•     มีการยกระดบัขอ้ค าถามตามแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ภายใตป้ระเด็นการประเมินเดิม 
ให้เป็นข้อค าถามในลกัษณะการเป็นมาตรการในเชิงระบบ มากข้ึน
• ดึงบางประเด็นที่เคยส ารวจตามข้อค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) น ามาวาง
มาตรการเ ชิงระบบ ผ่านข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเ ชิงประจักษ์ 
เพ่ือใหเ้กิดการวางหลกัการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสท่ีย ัง่ยนื



ตัวอย่าง แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561

ชื่อจังหวัด

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ ดังนี้
 มีกำรด ำเนินกำร
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ

2. ระบุรำยกำรเอกสำรหลักฐำนท่ีอ้ำงอิง โดยหน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบด้วย
3. จัดท ำแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีอ้ำงอิงประกอบกำรตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น    

ซีดีเพ่ือจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้
 แบบส ารวจ จัดท ำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
 เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ จัดท ำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้ำงโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและ

บันทึกเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน
4.  ข้อค ำถำมเกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ของหน่วยงำน ขอให้ระบุ Link ส ำหรับกำรเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์

ของหน่วยงำนในช่อง “Website” เพ่ือให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน



การสร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร (Link) 
ส าหรับจัดท าข้อมูลประกอบการตอบข้อค าถาม

ตามแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 



ขั้นตอนที่ 1
รวบรวมเอกสารทั้ งหมดไว้ใน 
Folder เดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย 
แบบส ารวจฯ และเอกสารประกอบ
ในแต่ละข้อ โดยต้องระบุช่ือหน่วยงาน
ให้ชัดเจน

Folder 
ใหญ่

Folder 
ย่อย

Folder ย่อย
รายข้อค าถาม

เอกสารของแต่ละข้อ EB

EB 1

EB 5

EB 9

EB 2

EB 6

EB 10

EB 3

EB 7

EB 11

EB 4

EB 8

EB 12



ขั้นตอนที่ 2

สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร

โดย...

1. เปิดไฟล์ .doc แบบส ารวจ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (ดาวน์

โหลดได้จาก www.itapacc.com)

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*** ควรตั้งช่ือไฟล์เอกสารแนบให้
ตรงกบัช่ือเอกสาร/หลกัฐานทีก่รอก
ในแบบส ารวจ ***



สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร
จากไฟล์ข้อมูลทีร่วบรวมไว้



3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก”์2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”

1. คลิกเม้าส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้

6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด 

พร้อมคลิกเม้าส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร
จากเวบ็ไซต์



3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก”์2. คลิกท่ีปุ่ม “แทรก”

1. คลิกเม้าส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล

5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ

6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏข้ึนมา

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากน้ัน

ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู:่”

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนช่ือเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบส ารวจฯ

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด 

พร้อมคลิกเม้าส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



ขั้นตอนที่ 3

บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
และตรวจสอบการเช่ือมโยงเอกสาร
หลั ง ก า รบันทึ ก เ รี ยบ ร้ อยแ ล้ ว
ก่อนส่งให้โครงการฯ

บันทกึข้อมูลทั้งหมดลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(แบบส ารวจ + เอกสารประกอบ)

ตรวจสอบการเช่ือมโยงเอกสารเพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ

จัดส่งให้โครงการฯ เพ่ือด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป



ส่งซีด ี/ ดวีดีี บันทึกข้อมูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
พร้อมหนังสือน าส่งได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS)

*** ภายในวนัที ่15 มถุินายน 2561
(กรณจีัดส่งทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ จะถือวนัทีป่ระทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั 

และจะไม่รับพจิารณาเอกสารทีส่่งทาง E-mail) 

ที่อยู่ “ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700



ติดต่อโครงการ

ส านักงานโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศพัท ์ 0 2412 3284

อีเมล itamua2018@gmail.com



WEBSITE: www.itamua.com



แนวทางการตอบข้อค าถามEvid
en

ce –
b

ased

ขอ้ค ำถำมและแนวทำง
กำรตอบขอ้ค ำถำม

Evidence – based



ภาพรวมของ Evidence - based

EB1

การเปิดเผยข้อมูล

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั

EB2

การมีส่วนร่วม

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ                           
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

การปฏิบติัตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

EB มทีั้งหมด 12 ข้อ (EB1 - EB12) ดงันี้



ภาพรวมของ Evidence - based

EB4

การด าเนินงานตามภารกจิ

การเผยแพร่แผนปฏิบติัราชการประจ าปี

การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี (ท่ีผา่นมา)

การเผยแพร่การก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

EB3

การจดัซ้ือจดัจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ท่ีผา่นมา)

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

การเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

การเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน

การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งเป็นระบบ



ภาพรวมของ Evidence - based

EB5

การปฏิบัตงิานตามหน้าที่

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร  
ผลการปฏิบติังานและการด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้ผลสมัฤทธ์ิ

การปฏิบติังานต ่า

EB6

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร
ต่อสาธารณชน

EB7

การจดัการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการ
เร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน

EB8

การรับสินบน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกนั

การรับสินบน

EB9

การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต

การเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตและ

การต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน



ภาพรวมของ Evidence - based

EB10

การป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์        
ทบัซอ้นในหน่วยงาน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน

EB11

แผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

การจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวขอ้ง

การก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนท่ีเก่ียวขอ้ง

EB12

มาตรฐานและความเป็นธรรม

ในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ                  
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังาน

การเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการใหบ้ริการประชาชน         
ดว้ยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาท่ีใช ้(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจใหบ้ริการ

ประชาชน อนุมติั หรืออนุญาต)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB1 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบ ในกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ
 วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ

มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

ดชันีความโปร่งใส : ตวัช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB1 (2) หน่วยงำนมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำง  ๆ
อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้

 ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน
– โครงสร้ำงหน่วยงำน
– ภำรกิจของหน่วยงำน
– ผู้บริหำรหน่วยงำน

 นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และกำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 มำตรฐำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน
 มำตรฐำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร (เฉพำะหน่วยงำน
ที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน อนุมัติ หรืออนุญำต)

ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB2 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ

มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 กลุ่มภำรกิจหรือลักษณะงำนที่จะต้องให้ภำคประชำชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
 วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรให้ภำคประชำชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB2 (2) หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นรำยงำน รำยงำนกำรประชุม ภำพประกอบ 
หรือหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เหมำะสม
 มีเนื้อหำแสดงถึงตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุไว้
ในกรอบแนวทำงและขั้นตอน ตำมข้อ EB2 (1)

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
(ที่ผ่ำนมำ)

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นรำยงำน
มีเนื้อหำแสดงถึงผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 ปัญหำ อุปสรรค ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

 มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือผู้บริหำร
ที่ได้รับมอบอ ำนำจ

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง

ตัวอย่าง จ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
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ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง

ตัวอย่าง ร้อยละของจ านวนงานจ้างที่ปรึกษาจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง

ตัวอย่าง ร้อยละของงบประมาณงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
 มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้ำที่
ในกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
 กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

อย่ำงเป็นระบบ
 กำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ
 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน ดังนี้
 เป็นหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ในแต่ละช่องทำง ดังนี้

 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
(ภำพถ่ำยหน้ำจอ)
 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของหน่วยงำน (Link)

 กำรปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน 
(ภำพถ่ำย)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (4) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
อย่ำงเป็นระบบ

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลที่บันทึกรำยละเอียด
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งแสดงรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรตำมที่ระบุใน
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้

 ชื่อรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ
 รำคำกลำง
 วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
 เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 แผนงำน
 โครงกำร

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
(ที่ผ่ำนมำ)

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) ซึ่งจะต้อง
มีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
 ผลกำรประเมิน
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำ



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด 
ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่ผลกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

ตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้
 ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ (ต่อ)



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB5 หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับ

เจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ โดยจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้
 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน
 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงำน
ตำมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับต่ำงๆ
 วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ

มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB6 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร
ต่อสำธำรณชน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของ

หน่วยงำน ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 ควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำน

อย่ำงมธีรรมำภบิำล
 มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

หมายเหตุ: กรณีผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้บริหำรที่ได้แสดงเจตจ ำนงสุจริตไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำมำรถใช้
เอกสำรหลักฐำนเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ และมีเนื้อหำที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของ
หน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด 
ดังนี้
มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน โดยจะต้อง

มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
 กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
 กำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน

ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดช่องทางการรอ้งเรยีนและขั้นตอน/กระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนทางเวบ็ไซต์



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบเรื่องรอ้งเรยีน



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน
รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนพรอ้มระบุปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ข และเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบผ่านเว็บไซต์

หรือสื่ออ่ืนๆ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรป้องกันกำรรับสินบน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
 มีกรอบแนวทำงกำรป้องกันกำรรับสินบน
 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: ตัวช้ีวดัการรับสินบน



ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการน าเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผล
คะแนน ดังนี้

(1) เรื่องท่ีมีการชี้มูลความผิด
(2) เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องท่ีมีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว

ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเป็นกำรให้คะแนนโดยพิจำรณำจำกเรื่องชี้มูลควำมผิด
และเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีกำรไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่ำวหำ
ดังกล่ำว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ โดยหักคะแนนจำกดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 เรื่องชี้มูลควำมผิด หำกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือคณะกรรมกำร ป.ป.ท. มีมติชี้มูลควำมผิดเจ้ำหน้ำที่

ในหน่วยงำน จะหัก 5 คะแนน
 เรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หำกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 

มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน จะหักตำมร้อยละจ ำนวนเรื่องกล่ำวหำร้องเรียน
ต่อจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: ตัวช้ีวดัการรับสินบน 
(ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB9 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและ
ค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 มีลักษณะเป็นภำพหรือรำยงำน
 แสดงถึงกำรด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการเสริมสร้าง
วฒันธรรมสุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB10 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด 
ดังนี้
 มีลักษณะเป็นรำยงำน
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
 มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือผู้บริหำร

ที่ได้รับมอบอ ำนำจ



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB10 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB11 (1) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงแผนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด 
ดังนี้
มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติกำร
มีเนื้อหำแสดงถึงกำรด ำเนินกำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
 รำยชื่อโครงกำรหรือกิจกรรม
 วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือกิจกรรม
 ระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรของแต่ละโครงกำรหรือกิจกรรม

มีกำรเห็นชอบหรือลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือ
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB11 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง
มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นรำยงำน
มีเนื้อหำแสดงถึงผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน/ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่
ได้รับมอบอ ำนำจ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ต่อ)



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB12 (1)หน่วยงำนมีกำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ
ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
มีกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือ

หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย 
ดังนี้
 วิธีกำรตรวจสอบ
 ขั้นตอนกำรตรวจสอบ

 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ



ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB12 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้บริกำรประชำชน 
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำ
ที่ใช้ (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
ให้บริกำรประชำชน อนุมัติ หรือ
อนุญำต)

หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน และ
ระยะเวลำที่ใช้ ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือ

กำรให้บริกำรประชำชน ดังนี้
 ประเภทงำนบริกำร
 ขั้นตอน
 ระยะเวลำที่ใช้

ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (ต่อ)

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นหน่วยงำนทำงนโยบำยหรือหน่วยงำนทำงวิชำกำรให้ตัดน้ ำหนักตัวช้ีวัดนี้ออก ไม่น ำมำพิจำรณำคะแนน



ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (ต่อ)



หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์กบั
ทุกหน่วยงาน...


