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ค ำน ำ 

     คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน                
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมินในหน่วยงานระดับกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด                                   
การประเมินฯ  ดัชนี  ตัวชี้ วัด  เกณฑ์การประเมิน  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based  

    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้  คณะผู้จัดท าได้พัฒนาจากคู่มือ   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดท า
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้หน่วยงานที่ ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ได้ใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินงานตามโครงการ  

    คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ 
จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้  ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และสามารถน า                  
ผลการประเมินของหน่วยงานน าไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตร่วมกันต่อไป 

 
คณะผู้จัดท า 

มกราคม 2561 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว  

โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรง
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2559  
ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทย 
ได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทย
มีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency International, 2016) 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต
ตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดเป้าหมายการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพ่ิมขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564  
โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้ง  
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะน าไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทย
และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91) 

ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและด าเนินการประเมิน ITA      
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ITA จ านวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้การประเมิน ITA  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 และเพ่ือด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย 
ได้น าข้อมูลผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
ให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ 
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560) 

1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 

1.2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 

1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.3.1 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

1.3.2 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดท า
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1.3.3 หน่วยงานก ากับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน จ านวน 222 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด   
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1.5 ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและ  
การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงาน  
ที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน 
ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ควำมส ำคัญและสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในกำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรม และ 
มีธรรมำภิบำล ที่หน่วยงำนภำครัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี 

กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 
 
 
 
 
 

  



๑ 
 

แผนภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ITA 

ควำมโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมลู 

การมีส่วนร่วม 

การจัดซื้อจดัจ้าง 

EB1 – E1 – E2 

EB2 – E3 – E4 

EB3 – – 

ควำมพร้อมรับผิด 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

เจตจ านงสจุริต 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

EB4 – E5 – E6 

EB5 – E7 – E8 

EB6 I1 E9 

EB7 I2 E10 

ควำมปลอดจำกกำรทุจริต 

ในกำรปฏิบัติงำน 
การรับสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13 

วัฒนธรรมคุณธรรม 

ในองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริต 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

EB9 I6 – I8 – 

EB10 I9 – 

EB11 I10 – 

– I11 – I12 – 

คุณธรรมกำรท ำงำน 

ในหน่วยงำน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 

ในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ 
คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 I13 – I14 E14 – E15 

– I15 – I19 – 
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บทท่ี 2 
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2.1 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

2.1 .1 ดัชนี ความโปร่งใส  เป็ นดัชนีที่ ประเมินเกี่ ยวกับกระบวนการของหน่ วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการด าเนิน 
ของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น 
ยังพิจารณาถึงกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส 
รวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
ตามที่ระบุ ไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การเปิดเผยข้อมูล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่ รับการประเมินมีการเปิด เผยข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบ ในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด    
        ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
        ของหน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
         ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
          วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ  
        อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

 – โครงสร้างหน่วยงาน 
 – ภารกิจของหน่วยงาน 
 – ผู้บริหารหน่วยงาน 

       นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
       แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และการติดตามประเมินผล 
            การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
       มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
       มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มี   
           ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมู ล
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูล
แก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

หมายเหตุ: 1. ตามนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนระบบราชการ 4 .0 และเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการส่งเสริมให้เกิดทิศทาง  
Open Government Data ในอนาคต 
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ตัวช้ีวัดที่ 2. การมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดง
ความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ หรือยกระดับ
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด  
ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือ
การแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด  
       ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา  
        มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
        กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือ 
            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
        วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือ 
            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือ    
        หลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม 

 มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ   
        แนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1) 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E3 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชน/ผู ้ร ับบริการ/ผู ้ม ีส่วนได้ 
ส ่วน เส ีย แ สด งค วาม ค ิด เห ็น ต ่อ 
การด าเนินงานต่างๆของหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

E4 หน่ วยงานให้ ความส าคั ญ กั บ 
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจกัษ์  
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
 มีลักษณะเป็นรายงาน 
 มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด   
         อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ใน ก ารด า เนิ น ก า ร เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม       
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังนี ้
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด 
        ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ   
        จัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการ 
        ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 

        การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี1 
        การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                อย่างเป็นระบบ2 
        การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 
                ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา3 

 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี1 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีของหน่วยงาน ดังนี ้
 เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 
           ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) 
  ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) 
   การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย) 

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่
บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ2 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียด 
        การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
        ตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 4 ซึ่งมีรายละเอียด 
        อย่างน้อย ดังต่อไปนี้5 
        ช่ือรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
        วงเงินงบประมาณ 
        ราคากลาง 
        วิธีการซื้อหรือจ้าง 
        ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
        เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  
        เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ:          1. รายละเอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4. ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจา้งที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย 
  5. ตามแบบ สขร.1 
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 2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากนี้  
ยังประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ งานต่ า รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารของหน่วยงาน  
โดยการแสดงเจตจ านงที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการ 
ให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละตัวชี้วัด (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การด าเนินงานตามภารกิจ 
วัตถุประสงค์ เพื ่อให ้หน่วยงานที ่ร ับการประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที ่ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 

แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้

 มี เนื้ อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  

       ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

  แผนงาน 

  โครงการ 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 

EB4 (2) หน่ วยงานมี การเผยแพร่

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี  
(ที่ผ่านมา) 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) ซึ่งจะต้อง 
มีรายละเอียด ดังนี ้

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้

 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
        ตามแผนปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

  ผลการประเมิน 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่ 
การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การก ากับติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้

 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน   
       ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย     

       ดังนี ้

  ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

  การใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E5 หน่วยงานก าหนดโครงการหรือ
การด าเนินงานต่างๆ ที่ ก่อให้ เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 

 เห็นด้วย 

 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 

E6 ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร น า เส น อ

ความก้าวหน้ าการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 

 เห็นด้วย 

 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัดที่ 2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการก ากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 

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

EB5 ห น ่ว ย ง า น ม ีก า ร ก า ห น ด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
การด า เน ินการก ับ เจ ้าหน ้าที ่ผู ้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด   

       ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

 มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ   
        เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า โดยจะต้องมีรายละเอียด 

        อย่างน้อย ดังน้ี 

  หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน 
               ตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 

  วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน    
                  และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E7 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาปฏิบัติงาน

โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 

 เห็นด้วย 

 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 

E8 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อม

ปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบ
หากปฏิบัติงานผิดพลาด 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 

 เห็นด้วย 

 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัดที่ 3. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการประเมินได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและ 
ความมุ่งม่ันในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน1 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด   
       ของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
  ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของ 
               หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่น
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E9 ผู้ บ ริ ห ารของห น่ วย งาน มุ่ งมั่ น
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

หมายเหตุ: 1. กรณีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้บริหารที่ได้แสดงเจตจ านงสุจริตไปแล้ว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ และ 
มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัดที่ 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือ 
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการ
และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด 
 ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้อง   
       มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I2 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน
ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E10 ท ่านร ับทราบช ่องทางของ
หน่วยงานที่ท่านจะสามารถร้องเรียน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2.1.3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับ
สินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืน การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่                
ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และ
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การรับสินบน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบน 
ที่เกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร   
        สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ของหน่ วยงานท่ าน มี การเรี ยกหรื อ 
รับสินบนจากผู้อื่น 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่
ห รือ ใช้อ านาจหน้ าที่  เพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่ น้ อง  
พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
I5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผู้บริหาร
ของหน่ วย งานท่ าน  มี ก ารก าหน ด
นโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E11 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคย
ถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน1 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

E12 ใน ระย ะ เวล า  1  ปี ที่ ผ่ าน ม า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ แก่ ตนเอง ญ าติ พี่ น้ อง  
พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

E13 ใน ร ะย ะ เวล า  1  ปี ที่ ผ่ าน ม า 
ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการก าหนด
นโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

หมายเหตุ: 1. ตัวชี้ วัดแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
  (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย 
 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการน าเรื่องชี ้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะแนน ดังนี้  
 (1) เร่ืองที่มีการชี้มูลความผิด 
 (2) เรื ่องกล่าวหาร้องเรียนที ่เกี ่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที ่ม ีการไต่สวนข้อเท็จจริง  
  ในเร่ืองกล่าวหาดังกล่าว 
ทั้งนี ้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่  
ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  
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2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายาม 
ของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน 
ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
รวมไปจนถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง 
ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
(ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB9 หน่ วยงานมีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่ านิ ยมสุ จริตและ 
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่าน ิยมส ุจร ิตและการต่อต ้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
  มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน 
    แสดงถึงการด าเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ 
         เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน   
         อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I6 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นแบบอย่างให้
เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตาม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
I7 ท่านเห็นว่าการกระท าการทุจริต
เป็นเรื่องที่น่าละอาย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I8 หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระท า 
การทุจริตในหน่วยงาน ท่านไม่ลังเลที่จะ
ร้ อ ง เรี ย น ห รื อ แ จ้ งข้ อ มู ล ให้ แ ก่
หน่วยงานตรวจสอบ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ ย ว กั บ ผ ล ป ระ โย ช น์ ทั บ ซ้ อ น 
ในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
การจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ งจะต้องมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นรายงาน 
 มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง   
        เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ 
        มอบอ านาจ 

EB10 (2) หน่ วยงานมี การก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ       
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                  
ในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่ งจะต้องมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด    
        ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการด าเนินการอย่างจริงจัง 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดท าแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มีลักษณะเป็นแผนปฏิบตัิการ 
 มีเนื้อหาแสดงถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
  รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม 
  วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
  ระยะเวลาที่จะด าเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
 มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ 
        ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

EB11 (2) หน่ วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด า เนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นรายงาน 
 มีเนื้อหาแสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า   
       ของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
   มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ 
       มอบอ านาจ 

 

 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I9 หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ
ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 



 
 
 
 

20 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I10 หน่วยงานของท่านมีโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 4. การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ 
ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน
การทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I11 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบ 
และลงโทษทางวินั ยต่อเจ้ าหน้ าที่
ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I12 กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงาน
ท่านมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง 
ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ให้ เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานอย่างเคร่งครัด ส่ งผลให้ เกิดมาตรฐานและ 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการ
หรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (กรณีที่เป็นหน่วยงานให้บริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมินกระบวนการ 
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ  แต่ งตั้ ง โยกย้ าย พิจารณาความดีความชอบ  
ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน  
การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขต
ตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ 
การวางระบบแก่ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องให้ ด าเนิ นการอย่ างเป็ นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรม                                 
การท างานในหน่ วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ วัด และมี เกณฑ์ การประเมินในแต่ละตัวชี้ วัด                                
(ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการก ากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
EB12 (1) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน              
การปฏิบัติงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด  
        ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 

 มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
       ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียด  
       อย่างน้อย ดังนี้ 
  วิธีการตรวจสอบ 
  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การให้บริการประชาชน ด้วยการ
แสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะ
ห น่ วย งาน ที่ มี ภ า รกิ จ ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 
หมายเหตุ : กรณี ที่ เป็นหน่ วยงาน 
ทางน โยบายหรือหน่ วย งานทาง
วิชาการให้ตัดน้ าหนักตัวช้ีวัดนี้ออก  
ไม่น ามาพิจารณาคะแนน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวย
ความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้ 
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได ้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ   
       การให้บริการประชาชน ดังนี้ 
  ประเภทงานบริการ 
  ขั้นตอน 
  ระยะเวลาที่ใช้ 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I13 เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วย งานท่ าน
ป ฏิ บั ติ ง าน โด ย ยึ ด ถื อ แ น วท า ง 
การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I14 หน่วยงานของท่านมีการก ากับ
หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้ เป็นไปตามคู่มื อหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 2. คุณธรรมการบริหารงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากข้ึน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
I15 หน่วยงานของท่านปราศจาก
การซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสาย 
ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ระดับ เลื ่อนต าแหน่งของผู ้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I16 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณา
ความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ทุนการศึ กษา อย่ างโปร่ งใสและ 
เป็นธรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

 

 

 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
E14 หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ 
และท าให้ เกิดความสะดวกในการ
ติดต่อหรือขอรับบริการ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

E15 เจ้ าห น้ าที่ ข อ งห น่ วย งาน
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเลือกตวัเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังน้ี 
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
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ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน 
I17 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ไม่มี
การเบิกเงินที่ เกินจริงหรือเป็นเท็จ 
เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.)  
ค่าเดินทาง เป็นต้น 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I18 หน่ วยงานของท่ าน  มีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็น
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

I19 หัวหน้างานของท่าน มอบหมาย
งานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถาม ดังนี ้
 เห็นด้วย 
 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส าหรับข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในกรณีที่หน่วยงานมีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้อยู่เดิมแล้ว ขอให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจ สั่งการให้น าระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีกลไก 
การก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
             การให้คะแนนการให้คะแนนของแต่ละข้อค าถาม มีหลักเกณฑ์ (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี ้

2.2.1 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  จะมีการให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละ 
ข้อค าถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบค าตอบ โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 
กรณี ค าตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ์ 

1 มีการด าเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 100 – 
2 มีการด าเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 ได้ 
3 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงความจ าเป็น 

เช่น ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือ 

ไม่คิด
น้ าหนัก
คะแนน 

– 

4 ไม่ มี ก ารด า เนิ น ก าร  เนื่ อ งจากมี เห ตุ ผ ล อ่ืนที่ แ สด งถึ ง 
ความจ าเป็น เช่น ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือ
เอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 

0 ไม่ได้ 

5 ไม่มีการด าเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 0 ไม่ได้ 
หมายเหตุ: 1. กรณีส่วนราชการระดับจังหวัด ให้พิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด (ไม่ใช่การด าเนินการของ ส านักงาน  
  จังหวัดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด) 
 2. กรณีหน่วยงานที่มีส่วนงานภายในระดับพื้นที่หรือสาขา ให้พิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน  
  (ไม่ใช่การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง) 
 

2.2.2 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  จะมีการให้คะแนน 
ตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึง
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึง
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 

2.2.3 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  จะมีการให้คะแนน 
ตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึง
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึง
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
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2.2.4 เรื่องกล่ าวหาร้องเรียนที่ เกี่ ยวข้ องกับการทุจริต  จะเป็ นการให้ คะแนน  
โดยพิจารณาจากเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่
มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนี 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมตชิี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน 

 เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  
จะหักตามร้อยละจ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน 

ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกน าเข้าสู่โปรแกรม 
การประมวลผลคะแนน จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูล
ตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 

(1) คะแนนข้อค าถาม หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อค าถาม (กรณีแบบส ารวจความคิดเห็น                 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้คะแนนเฉลี่ย) 

(2) คะแนนตัวช้ีวัด หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
(3) คะแนนดัชนี หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อค าถามในดัชนี 
(4) คะแนนดัชนีถ่วงน้ าหนัก หมายถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ าหนักของดัชนี 
(5) คะแนน ITA หมายถงึ ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ าหนัก 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปสัดส่วนข้อค าถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ 
ดัชนี EBIT IIT EIT ข้อ คะแนน 

ความโปร่งใส EB1 – EB3 – E1 – E4 12 26 
ความพร้อมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 
ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

EB8 I3 – I5 E11 – E13 7 22 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB9 – EB11 I6 – I12 – 12 16 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน EB12 I13 – I19 E14 – E15 11 18 

ข้อ 22 19 15 56  
คะแนน 38 33 29  100 

              เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 เกณฑ์การประเมินผล 

ช่วงคะแนน  
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 80 – 100 สูงมาก 

 60 – 79.99 สูง 

 40 – 59.99 ปานกลาง 

 20 – 39.99 ต่ า 

 0 – 19.99 ต่ ามาก 

 
 
 



 

บทที่ 3 
แนวทางการประเมิน 

3.1 แนวทางการประเมินผล 
คณะที่ปรึกษาได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครฐัส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทั้ง 222 หน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1  แนวทางการประเม ินผลส าหรับผู้ประเม ินและส่วนราชการที่รับการประเมิน 

แนวทางการประเม ินผล 
ผู้ประเม ิน ส ่วนราชการ 

1. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
1.1 ขอรายชื ่อข ้าราชการ/เจ ้าหน ้าที ่ในส ังก ัด

จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

1.2 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

1.3 ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

1.4 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถาม
และรวบรวมข ้อม ูลห ล ัก ฐาน ประกอบ 
ต าม แ บ บ ส า ร ว จ เช ิง ป ร ะ จ ัก ษ ์ส  า ห ร ับ
หน่วยงาน (แบบส ารวจ Evidence - Based) 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่ง
ให้ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

3. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น 

4. ร ับและพ ิจารณาการอ ุทธรณ ์ผลการประเม ิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงาน 
ที่เข้ารับการประเมินฯ 

5. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

6. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. 

1. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้ 
1.1 รายชื ่อข ้าราชการ /เจ ้าหน ้าที ่ในส ังก ัด 

จ านวน 2 คน เพื ่อเป ็นผู ้ประสานงาน
ประจ าหน่วยงาน 

1.2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที ่ผู ้ประเม ิน
ก าหนด 

1.3 รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก ับหน ่วยงานตามจ านวนที ่ผู ้ป ระ เม ิน
ก าหนด 

1.4 ตอบและส ่งแบบส ารวจ เช ิงป ระจ ักษ์  
(แบบส ารวจ Evidence-Based) พร้อมทั้ง
แนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
ส ารวจเช ิงประจ ักษ ์ส  าหร ับหน ่วยงาน  
ส่งให้แก่ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อ ุท ธ ร ณ ์ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ 
ความโปร่งใสเบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 

3. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
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                  จากแนวทางการประเม ินข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามแผนภาพที่ 3.1 ได้ดังนี้ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 3.1 ก  
และส่วนราชการ 

 

ประชุมชี้แจง 

ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 

จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการด าเนินการเอง) 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ในสังกัดจ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด 

กับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด 

ส่ง 

 (External) 
 

ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

 

ผู้ประเมินรับและพิจารณาการอุทธรณ์

และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสฯของ

การประเมินฯ  

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาการด าเนินงานของ 

แต่ละหน่วยงาน 

จัดส่งผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส่วนราชการรับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสฯ

พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ขอ 

 

 

Evidence-Based) 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน 

 

(Internal) 

จัดส่งผล ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้แก่ส่วนราชการ 
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ตารางท่ี 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

           ก าหนดเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2560 หน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 

ประจ าหน่วยงาน(จ านวน 2 ราย) 
ส่งไฟล์ Excel                   
ทาง ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

28 ก.พ. 2561 หน่วยงานจัดส่งข้อมลูบุคลากร (Internal) และข้อมูล
ผู้รับบริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (External) 

ส่งไฟล์ Excel                   
ทาง ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 ที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal 
และแบบส ารวจ External 

1) ที่ปรึกษาจะประสานและมีหนังสือ
แจ้งก าหนดการก่อนการลงพื้นที่ 
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด 
ได้ทาง www.pacc.go.th เลือก ITA 

1 มิ.ย. 2561 หน่วยงานจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-based) ประกอบด้วย 
1) ไฟล์ Word แบบส ารวจท่ีตอบแล้วเสร็จ 
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจดัท าแฟ้มแยก   
เป็นหลักฐานของแตล่ะข้อค าถามอย่างชัดเจน 

1) ส่งหนังสือน าพร้อมซีดีบันทึกขอ้มูล 
ให้แก่ท่ีปรึกษาโดยตรง 
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด    
ได้ทาง www.pacc.go.th เลือก ITA 

30 มิ.ย. 2561 ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน 
1 - 15 ก.ค. 2561 หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน  

แบบส ารวจเชิงประจักษ ์
ส่งซีดีบันทึกข้อมูลให้แก่ท่ีปรึกษา
โดยตรง 

31 ก.ค. 2561 ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ ์ แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน 
1 - 31 ส.ค. 2561 ที่ปรึกษาประมวลและวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA  

ทั้งในภาพรวมและรายหน่วยงาน 
- 

30 ก.ย. 2561 ส านักงาน ป.ป.ท. จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA 
ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

จัดส่งทางไปรษณีย ์

ผู้ประสานงานส านักงาน ป.ป.ท. : 
  1) นางสาวอรณิช สุขบาล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ   
 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1408 
  2) พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นก าจร  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1406 
  3) นางมาลี ขุมทอง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1415 
  4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1407 



 
 
 
 
 

31 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานที่ปรึกษาโครงการ : 
 1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  (หัวหน้าโครงการ) 
 2) อาจารย์ศราวุฒิ ส ารวมดี        โทร.08 1924 8546   E-mail :  aundee02@gmail.com 
 3) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์       โทร. 06 3235 4811  E-mail : nanrada@gmail.com 
   4) อาจารย์มุทิตา มากวิจติร์        โทร. 09 4326 5541  E-mail :  markvichitr@gmail.com 
 5) อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม             โทร. 09 4481 5465  E-mail :  yaemyim1989@gmail.com 
 6) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน         โทร. 09 8080 7765  E-mail :  natthida7765@gmail.com 
  7) นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว     โทร  08 0513 4312  E-mail :  chanunchida_cn@hotmail.com 
 8) นางสาวเนตรนภา พิมพาพร    โทร. 08 9566 9678  E-mail :  netnapa.pimpa@gmail.com 

ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท์   0 2412 3284 

โทรสาร    0 2864 9328 

E-mail    ita.admin@pacc.go.th            
            itapacc2561@gmail.com 

Website : www.itapacc.com 
 

ชื่อ Facebook  :  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ID line : ita2559 

mailto:natthida7765@gmail.com
mailto:netnapa.pimpa@gmail.com
mailto:ita.admin@pacc.go.th


 
 
 
 
 

32 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2.1 ขอบเขตของการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 222 หน่วยงาน 
1) ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน ขอบเขตการประเมินส่วนราชการ

ระดับกรมพิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของหน่วยงานไม่ใช่การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงาน
ภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง 
 2) จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ขอบเขตการประเมินจังหวัดพิจารณาการด าเนินการ 
ในภาพรวมของจังหวัดไม่ใช่การด าเนินการของส านักงานจังหวัดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด 

3.2.2 การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ Internal 
      ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวนรวมไม่น้อยกว่า  
500 ราย กรณีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ ไม่ถึง 500 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้ งหมด ในรูปแบบ 
ไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

3.2.3 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมิน
ตามแบบส ารวจ External 
  ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย กรณีหน่วยงาน 
มีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจไม่ถึง 1,000 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบ 
ไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

3.2.4 การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
ให้หน่วยงานตอบแบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เว้นแต่ข้อค าถามจะก าหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณอ่ืนๆ  
ทั้งนี้ ควรด าเนินการตามแบบส ารวจให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะส่งผลต่อการรับรู้ 
ของบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้หน่วยงานจัดท าแบบส ารวจพร้อมเอกสาร
หลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่งให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรงภายใน  
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกอบด้วย 

1) ไฟล์ Word แบบส ารวจที่ตอบแล้วเสร็จ 
2) ไฟล์ PDF เอกสารหลักฐานจัดท าแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อค าถาม

อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีก าหนดแจ้งผลคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์เบื้องต้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
และให้อุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด 



 

 
 

บทที่ 4 

แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับกรม) 

 
4.1 ข้อค าถามและค าแนะน าการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับกรม 
 
ดัชนีความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัด : การเปิดเผยข้อมูล 
EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

 
ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 1 

  ข้อ EB 1 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ 
ระบบ ในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) จะต้องมลีักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุ เวลาการด าเนินการ                   

และผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

  3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร 
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ตัวอย่างวิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอน 
การเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

 - ประวัติความเป็นมา 
- โครงสร้างหน่วยงาน 

อ านาจหน้าที่                
บทบาทภารกิจ  

- นโยบาย /ยุทธศาสตร์ /
แผนงาน/งบประมาณ  

- ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
- คู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ( โดยเฉพาะ
ภารกิจหลัก ภารกิจที่มี
การให้บริการประชาชน ) 

- คู่มือส าหรับประชาชน               
ตาม พรบ.การอ านวย
ความสะดวกฯ                      
( เฉพาะหน่วยงานที่มี) 
กระบวนงาน/ระยะเวลา
ด าเนินการ/       
ค่าธรรมเนียม/เอกสาร
หลักฐาน ฯลฯ  

- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ที่อยู่/ช่องทางในการ

ติดต่อหน่วยงาน 
- ช่องทางการร้องเรียน 
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           ข้อ EB 1 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 

 – ผู้บริหารหน่วยงาน 
 – โครงสร้างหน่วยงาน 
 – ภารกิจของหน่วยงาน 

(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

(3) แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี  และการติดตามประเมินผลการด าเนิ นการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(4) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

(5) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

(6) มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน 

อนุมัติ หรืออนุญาต) 

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบนั 
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ตัวช้ีวัด : การมีส่วนร่วม 
EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

    ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 2 
              EB 2 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่ วน เสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

    (1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    (2) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

   3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

         ตัวอย่างวิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
ที ่ ภารกิจ/งาน กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รูปแบบของ 
การเข้าร่วม 

(วิธีการ/ขั้นตอน) 

ผู้รับผิดชอบ 

 -  
  

   

 
 
 

-     

 -   
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      EB 2 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุ วัน เวลา สถานที่ หรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม และชัดเจน โดยหลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 

(1) กรณี ใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนาม 
โดยผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน  

(2) กรณีใช้รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้อง 
มีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 

2) มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน             
ตามข้อ EB2 (1) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 
     ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 3 
     EB 3 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ ในรูปแบบรายงานที่ แสดงถึงการวิเคราะห์ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) หน่วยงานต้องท าการวิเคราะห์ ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา                   
โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

          (1)  การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวม 
ของหน่วยงาน โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/               
งานใดบ้าง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบงบประมาณท่ีตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ 
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ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่มีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว ตามวงเงินที่
ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบด าเนินงาน              
งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบรายจ่ายอ่ืน  กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ    
ที่เป็นรายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง  

         (2) การวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ท าการวิเคราะห์ โดยองค์ประกอบ 
ของหลักฐานจะต้องประกอบด้วย 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจ านวน 

โครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและร้อยละของจ านวนงบประมาณ
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 
   ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .............................................   บาท 
- งบรายงานประจ า.................................. บาท คิดเป็นร้อยละ........................ ของงบประมาณ 
- งบรายจ่ายเพิ่อการลงทุน....................... บาท คิดเป็นร้อยละ......................... ของงบประมาณ 

 

 งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ................... บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ ......................................... บาท  
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ................................ บาท 

*** ให้ อธิบาย 
-  ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จกี่โครงการ 

รวมงบประมาณ โดยแยกเป็น ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง วิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัญหาในกระบวนการใด  
- พร้อมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ 

*** น าผลการวิเคราะห์ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ *** 
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EB3 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ และผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (มาตรา 11 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) 
(2)  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ                

(มาตรา 12 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) 
(3)  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) 
3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
     EB 3 (3) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี               
ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) 
(2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) 
(3) การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย) 

 
    EB 3 (4) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดง

รายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ (ตามแบบ สขร.1) 

(1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินงบประมาณ 
(3) ราคากลาง 
(4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 
(5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
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(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 
(7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  
(8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 

อันดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีการจัด 
ซ้ือจ้างจ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกและราคา
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตผุลที่ได้รบั
การคัดเลือก                  

โดยสรปุ 
 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในสัญญา 

           

           

           

 
 
ดัชนีความพร้อมรับผิด 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การด าเนินงานตามภารกิจ 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 4 

           EB 4 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
2)  มี เนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561                         

ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) แผนงาน 
(2) โครงการ 
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          EB 4 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลั กฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผล                    

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 

2)  มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ     

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

(1) ผลการประเมิน 

(2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
          EB 4 (3) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 

2)  มี เนื้ อหาแสดงถึ งการเผยแพร่ผลการก ากับติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามที่ ระบุ                        

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

                ตัวอย่างผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/
อุปสรรค 
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ตัวช้ีวัดที่ 2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
EB 5 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 
ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 5 

           EB 5 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรื อ

ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ (แจ้งเวียน ชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร) 

2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่ า  โดยใช้รูปแบบของค าสั่ง ระเบียบของหน่วยงาน จัดท ากรอบแนวทางการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และก าหนดให้มีระบบ                  

การรายงาน หรือการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ า และประกาศให้ ผู้ที่มี

คะแนนต่ าทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ

เจ้าหน้าทีผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้ โทษต่อผู้ปฏิบัติ งานตามผลสัมฤทธิ์                    

การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์

(3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติ งาน  รายงานผล                        

การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา 

3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

 
ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 6 

           EB 6 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
2)  มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด

อย่างน้อย ดังนี้ 
(1) ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

(2) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(3) กรณีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้บริหาร 

ที่ได้แสดงเจตจ านงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้ 

แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่น 

ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ตัวช้ีวัดที่ 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน 

 
ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 7 

          EB 7 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  มีลั กษณะเป็นค าสั่ ง/ข้อสั่ งการอย่ างเป็นทางการโดยผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงานหรือ                         
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยหลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
(2) กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน จะต้องแสดงหลักฐานกระบวนการด าเนินการ 

เรื่องร้องเรียน เช่น กรณีบัตรสนเทห์ เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  รูปแบบขั้นตอนหรือแนวทาง 

EB 6   หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

EB 7   หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
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การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนอาจจ าแนกเป็นเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   

(3) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน              
ให้ ผู้ ร้องเรียนทราบ  จะต้องมีการแสดงหลักฐานที่ เป็นการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงาน 
ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม โดยมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ
หลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน หากมีเรื่อง
ร้องเรียนที่ ไม่ได้ประกาศเผยแพร่  เนื่ องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย                       
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การรับสินบน 

 
         ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 8   

          EB 8 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการป้องกันการรับสินบนซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามและรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
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ตัวอย่างในการด าเนินการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
ท าการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  

ที่มี โอกาสเสี่ ยงที่ เจ้ าหน้าที่ จะมีการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้ าที่  เช่น  ในการจัด ซ้ือจัดจ้าง  
ในการให้บริการประชาชน เพ่ือก าหนด กรอบ แนวทาง ให้เป็นมาตรฐานกลางของหน่วยงาน ซึ่งเป็น  
ระบบเฝ้าระวัง และบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน และสรุปรายงานผู้บริหาร 
ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 

    ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 9 
          หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน 
2) แสดงถึงการด าเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ

ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
3) การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการด าเนินกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
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 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นโยบาย No Gift Policy ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 



 
 
 
 
 

47 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการให้และรับของขวัญฯ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  
      ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 10 
      EB 10 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน 
2)   มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์                         

ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วิธีการ
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

3) มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 

      EB 10 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน 

3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   

 

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน 
EB10 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน 

EB 11 (1) หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB 11 (2) หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
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       ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 11 

       EB 11 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ 
แผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถ้ามีให้ระบุ) 
(2) วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
(3) ระยะเวลาที่จะด าเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 

3) มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

 
   แผนป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย 
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      EB 11 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุ

ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                
อย่างน้อย 2 ไตรมาส 

3) มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 

 ค าแนะน าในการตอบค าถาม EB 12 
      EB12 (1) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้อง  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหาร  
ที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐาน                           
การปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) วิธีการตรวจสอบ 
(2) ขั้นตอนการตรวจสอบ 

3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 

EB 12 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB 12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  
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EB12 (2) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

(1) ประเภทงานบริการ 
(2) ขั้นตอน 
(3) ระยะเวลาที่ใช้ 

 
     *หมายเหตุ (EB12 (2) ใช้เฉพาะหน่วยงานที่ มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต                          

ตามพระราชบัญติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

เท่านั้น กรณีไม่ใช่ให้ให้ตัดน้ าหนักตัวช้ีวัดนี้ออก) 



 

 
 

บทที่ 5 

แนวทางการเช่ือมโยงเอกสารส าหรับการจัดท าข้อมูลประกอบการตอบข้อค าถาม 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 

 
การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 222 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ด าเนินการ
โดยใช้ระบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
จัดท าขึ้น ด้วยแบบส ารวจ 3 ประเภท คือ 1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ 
Internal) 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ 3) แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ์(แบบส ารวจ Evidence-Based)  

ส าหรับแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ
ผู้ออกแบบการประเมิน ได้ก าหนดให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจัดท าแบบส ารวจพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพ่ือจัดส่ง 
ให้ผู้ประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดท า ดังนี้ 

1. แบบส ารวจ จัดท าเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc) 
2. เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ จัดท าเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้าง 

โฟล์เดอร์ในแต่ละข้อและบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงในโฟล์เดอร์นั้นๆ 
ให้ชัดเจน 

ดังนั้น ที่ปรึกษาโครงการจึงได้จัดท าขั้นตอนการเชื่อมโยง “แบบส ารวจ” และ “เอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิงประกอบ” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน 
1. สร้างโฟลเดอร์หลักเพ่ือรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ด้วยกัน และตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยระบุชื่อ

หน่วยงานให้ชัดเจน 

 
 
2. ในโฟลเดอร์หลักจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  - โฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ 

- ไฟล์ Word แบบส ารวจ 

 
 
 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี_ข้อมูล Evidence-based 
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3. ในโฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ ให้แยกโฟลเดอร์เอกสาร
ประกอบของแต่ละข้อค าถามให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ของข้อค าถาม EB 1 – EB 12 

 
 

4. รวบรวมเอกสารของแต่ละข้อค าถามให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน โดยให้หน่วยงานจัดท า
เอกสารเป็นไฟล์ PDF (.pdf) ทุกไฟล์ (หากไฟล์เดิมเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ให้บันทึกใหม่เป็นไฟล์ PDF) 

 

EB 1 

EB 5 

EB 9 

EB 2 

EB 6 

EB 10 

EB 3 

EB 7 

EB 11 

EB 4 

EB 8 

EB 12 
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ขั้นตอนที่ 2 เตรียมแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
1. เปิดไฟล์แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ดาวน์โหลดได้จาก www.itapacc.com) 

 

http://www.itapacc.com/
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2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยหากข้อค าถามใดมีเอกสารแนบ ให้กรอกข้อความ 
ในช่องว่างให้ตรงกับชื่อไฟล์เอกสารแนบนั้นๆ  
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ขั้นตอนที่ 3 สร้างการเชื่อมโยงเอกสาร 
การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่รวบรวมไว้  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ 
2. คลิกท่ีปุ่ม “แทรก” 
3. คลิกท่ี “ไฮเปอร์ลิงก์” 
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล 
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้ 
6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ 
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร 
8. คลิก “ตกลง” 
9. กลับมาที่หน้าแบบส ารวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด  

พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชือ่ไฟล์เอกสารที่ต้องการ 
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4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล 
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้ 

6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ 

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร 

8. คลิก “ตกลง” 

9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด  
พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา 
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การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากเว็บไซต์  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ 
2. คลิกท่ีปุ่ม “แทรก” 
3. คลิกท่ี “ไฮเปอร์ลิงก์” 
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล 
5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ 
6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมาให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้นชื่อเว็บไซต์

จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:” 
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบส ารวจฯ 
8. คลิก “ตกลง” 
9. กลับมาที่หน้าแบบส ารวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด  

พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดข้ึนมา 
 
 

 
 

 

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

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชือ่ไฟล์เอกสารที่ต้องการ 
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4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล 

5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ 

6. เมื่อเคร่ืองมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึน้มา 
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนัน้ 
ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:” 

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบส ารวจฯ 

8. คลิก “ตกลง” 

9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด  
พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา 
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ขั้นตอนที่ 4 บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นซีดี/ดีวีดี) และตรวจสอบการเชื่อมโยง
เอกสารหลังการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งให้โครงการฯ 

 

 
 

หน่วยงานสามารถน าส่งซีดี/ดีวีดีบันทึกข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมหนังสือน าส่ง 
ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ “ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700” ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ และจะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทาง E-mail)  
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บรรณานุกรม 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ.(2560).คู่มือการประเมิน ITA 2561.

กรุงเทพมหำนคร : บริษัท ศรีอนันต์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 


