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 การพัฒนาสถาบัน  

ตัวช้ีวัดที่ 5 :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย :  
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประยุกต์แนวคิดของกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสิทธิพลเมือง สำธำรณรัฐเกำหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณำกำรเข้ำกับดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งด ำเนินกำรโดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้วน ำมำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ และสังเครำะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส ำคัญและจ ำเป็นในกำรประเมิน กำรประเมินดังกล่ำวได้
จ ำแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นกำรประเมิน และแปลงไปสู่ค ำถำมที่ใช้ในกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็นหรือรวบรวมจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนของหน่วยงำน  
 องค์ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นหรือประสบกำรณ์ของประชำชน
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ และประเมินจำกข้อมูลเอกสำร/
หลักฐำนเชิงประจักษ์ บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

2) ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นหรือประสบกำรณ์       ของ
ประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

3) คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) ( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจำกกำรรับรู้ และประสบกำรณ์ตรงของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

5) คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ตารางและสูตรการค้านวณ : - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนสูงมำก 

60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนปำนกลำง 
20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนต่ ำ 
0-1.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก 

หมำยเหตุ :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยท ำกำรประเมินผลหน่วยงำนภำครัฐ 
รวมจ ำนวน 8,293 หน่วยงำน ดังนี้ 

 1. ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 165 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1) องค์กรอิสระ จ ำนวน  3 หน่วยงำน  
  2) องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน  4      หน่วยงำน 
  3) องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) จ ำนวน  3      หน่วยงำน 
  4) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน  1      หน่วยงำน 
  5) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน  1     หน่วยงำน 
  6) รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน  56 หน่วยงำน 
  7) สถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน  97 หน่วยงำน 
 2. ส ำนักงำน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 275 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1) หน่วยงำนภำครัฐ (ส่วนกลำง) จ ำนวน  146 หน่วยงำน 
  2) จังหวัด จ ำนวน  76   หน่วยงำน 
  3) องค์กำรมหำชน จ ำนวน  53 หน่วยงำน 
 3. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 7,853 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 
  1) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน  76 หน่วยงำน 
  2) เทศบำลนคร จ ำนวน  30    หน่วยงำน 
  3) เทศบำลเมือง จ ำนวน  176  หน่วยงำน 
  4) เทศบำลต ำบล จ ำนวน  2,234   หน่วยงำน 
  5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  5,335   หน่วยงำน 
  6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ ำนวน  2      หน่วยงำน 
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เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน ประเด็น 

1. ระบบประเมินท่ีด ำเนินกำร ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

2. ส่วนรำชกำรเจำ้ภำพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบกำรประเมิน ตำมกรอบกำรประเมินที่ ก.พ.ร. ก ำหนดใน
รูปของค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร 

เช่นเดียวกับส่วนกลำงและจังหวัด แต่
รูปแบบเฉพำะกับลักษณะขององค์กำร 

4. เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 

5. รอบระยะเวลำประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือกำรประเมิน/ แบบส ำรวจ/แบบฟอร์ม/ 

แบบรำยงำน/ ระบบ IT 

คู่มือกำรประเมิน/ แบบส ำรวจ/ แบบฟอร์ม/ 

แบบรำยงำน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษำภำยนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ที่ปรึกษำภำยนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรำงวัล / โลร่ำงวัลและประกำศเกียรติคณุ โล่รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ 

หมำยเหตุ : ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะมีกำรมอบโล่รำงวัล ส ำหรับหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ บุคลำกรภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินผลที่ปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  กำรเลือกตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)  ซึ่ง
เป็นวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในทำงสถิติ โดยท ำกำรแบ่งชั้นภูมิตำมลักษณะโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งให้มีกำรกระจำยของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะของประชำกรเป้ำหมำย 
และให้พิจำรณำขนำดตัวอย่ำงที่สอดคล้อง เหมำะสม และมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงทำงสถิต ิ
  เกณฑ์ในกำรคัดเลือกตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกรภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำง ที่มีอำยุกำรท ำงำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ ำนวน 300 รำยชื่อ (กรณีหน่วยงำนมี
บุคลำกรน้อยกว่ำ 300 คน ให้จัดส่งรำยชื่อทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตำมสำย กำรบังคับบัญชำ 
ประกอบด้วย ชื่อ–นำมสกุล สังกัด ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) 
และ E–mail โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กำรประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรสุ่ม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 100 รำยชื่อ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงสถิติ ส ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
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  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลำกรภำยในของหน่วยงำน 
ที่ เ ข้ ำ รับกำรประ เมินตอบแบบส ำรวจด้ วยตน เอง  ( Self – Administered Questionnaire Survey)  
กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face – to – Face Interview) กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำง
ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 
 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงำนที่ 
เข้ำรับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  กำรเลือกตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)  
ซึ่งเป็นวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในทำงสถิติ โดยท ำกำรแบ่งชั้นภูมิตำมลักษณะประเภทผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งให้มีกำรกระจำยของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะของประชำกรเป้ำหมำย 
และให้พิจำรณำขนำดตัวอย่ำงที่สอดคล้อง เหมำะสม และมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำรสุ่มตัวอย่ำง
ทำงสถติิ 
  เกณฑ์ในกำรคัดเลือกตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อย่ำงแท้จริง จ ำนวน 300 รำยชื่อ (กรณีหน่วยงำนมีผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 300 คน ให้จัดส่งรำยชื่อทั้งหมด) 
โดยระบุประเภทของกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลัก ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
ชื่อ–นำมสกุลผู้มำรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในกำรติดต่อกับหน่วยงำน สถำนที่ท ำงำน 
ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 100 
รำยชื่อ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงสถิติ ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบส ำรวจด้วยตนเอง 
(Self – Administered Questionnaire Survey) กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face – to – Face Interview) 
กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับ 
ควำมเหมำะสม 
 3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบส ำรวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน โดย
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินจัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำร
อ้ำงอิงค ำตอบในแต่ละข้อค ำถำมตำมควำมเป็นจริง 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผลด ำเนินกำรรวบรวมแบบส ำรวจ
ที่ได้รับกำรตอบจำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินผลแล้ว รวมถึง เอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่ใช้
ประกอบกำรอ้ำงอิงค ำตอบในข้อค ำถำมนั้นๆด้วย 
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ทรำบถึง
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

2) ด ำเนินกำรติดต่อผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่
เข้ำรับกำรประเมิน เพ่ือขอข้อมูลรำยชื่อตำม
แบบส ำรวจ เตรียมกำร ตำมเครื่องมือที่ก ำหนด 
3 เครื่องมือ ดังนี้ 

          (1) แบบส ำรวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT 

          (2) แบบส ำรวจ External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT 

          (3) แบบส ำรวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT 

3) ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 
และด ำเนินกำรสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบส ำรวจ Internal และแบบ
ส ำรวจ External โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
และเป็นไปได้ในทำงสถิติ 

4) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งให้
หน่วยงำนที่จะเข้ำรับกำรประเมินทรำบ ก่อนที่
จะเข้ำไปด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล เพ่ือให้
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินเตรียมควำม
พร้อมด้ำนสถำนที่และบุคลำกรในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส ำหรับแบบส ำรวจ Internal และแบบ
ส ำรวจ External (กรณีกำรจัดเก็บข้อมูล ณ 
สถำนที่ตั้งของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน) 

5) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
          (1) แบบส ำรวจ Internal  
          (2) แบบส ำรวจ External  
          (3) แบบส ำรวจ Evidence – Based 

1) เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และเพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ตลอดจนวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ
ส ำรวจทั้ง 3 แบบ 

2) จัดเตรียมรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน จ ำนวน 
2 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนในระหว่ำงที่
หน่วยงำนก ำลังเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กับส ำนักงำน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท ำงำน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของบุคลำกรทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตำม
สำยกำรบังคับบัญชำ ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
Internal ต่อไป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท ำงำน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำน
มำ ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ External ต่อไป 

5) หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินต้องจัดเตรียม
เอกสำร/หลักฐำนหรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ประกอบแบบส ำรวจ Evidence – Based 
โดยหน่วยงำนจะต้องสอบทำนเอกสำร/หลักฐำน
หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ค ำถำม เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจที่
หน่วยงำนเลือก และประเด็นค ำถำมที่มีลักษณะ
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แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

6) หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล ด ำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรถูกชี้มูลควำมผิด
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

7) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรประมวลผลและวิเครำะห์
ข้อมูล 

8) ที่ปรึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินภำพรวม
เบื้องต้น และผลกำรได้รับคะแนนตำมแบบส ำรวจ 
Evidence – Based ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินพิจำรณำผลกำรประเมิน และหำก
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีควำมประสงค์จะ
ยื่นอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน ท ำกำรยื่นขออุทธรณ์ต่อหน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรประเมินผล 

9) ที่ปรึกษำ พิจำรณำกำรอุทธรณ์ และแจ้งผลกำร
อุทธรณ์ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบ 

10) ที่ปรึกษำ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

11) หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 
ด ำเนินกำรจัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พร้อม
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

12)  หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 
ด ำเนินกำรจัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ควำมต่อเนื่องกันควรสอบทำนรำยกำรเอกสำร/
หลักฐำน ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรเดียวกัน 
รวมทั้งสอบทำนระยะเวลำของเอกสำร/หลักฐำน 
ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมำณที่ด ำเนินกำร
ประเมิน และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจประเมินต่อไป 

6) หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำส ำนักงำน ป.ป.ช. หรือ 
ที่ปรึกษำโครงกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ในกำรเข้ำไปเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
ณ หน่วยงำนที่ท ำกำรประเมิน 

7) ส ำนักงำน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษำโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลและเก็บ
รวบรวมแบบส ำรวจ Internal และ แบบส ำรวจ 
External จำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

8) กรณีหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินประสงค์ที่จะ
ขออทุธรณ์ค่ำคะแนนตำมแบบประเมิน 
Evidence - Based ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินแจ้งควำมประสงค์ พร้อมแนบเอกสำร/
หลักฐำนหรือหรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(เพ่ิมเติม) มำยังส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

9)  รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ พร้อม
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำยธิติ  เมฆวณิชย์ 
2. นำยสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  

โทรศัพท์ 0 2282 8712 ต่อ 121 
โทรสำร 0 2282 1149 

---------------------------
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้้าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผลการด้าเนินงาน 

ผล
การ

ด้าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน คะแนน 
ถ่วง

น้้าหนัก ท่ีได้ 

มิติภายนอก 

ด้านการประเมินประสิทธิผลและคณุภาพ  85  3.9680  
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  85    
  1.1 .....................................    17  3.5500 0.6035 
  1.2 .....................................  17  4.2200 0.7174 

1.3 .....................................  17  3.7100 0.6307 

1.4 .....................................  17  3.8600 0.6562 

1.5 .....................................  17  4.5000 0.7650 

มิติภายใน 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพ  10  3.5681  

2 .....................................  5    
 2.1 ............................  2.5  3.7705 0.0943 
 2.2 ............................  2.5  2.7506 0.0688 
3 .....................................  2.5  4.5000 0.1125 
4 .....................................  2.5  3.2512 0.0813 

ด้านการพัฒนาองค์การ  5  4.0152  

  5 .....................................  5  4.0152 0.2008 

น้้าหนักรวม 100 คะแนนท่ีได้ 3.9304 

 

 
 

สูตรนี้เป็นการค้านวณคา่คะแนนถ่วงน้้าหนัก
จากค่าน้้าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้้าหนักน้ีในทุกตัวชี้วัด ตั้งแตต่ัวชีว้ัดที่ 
1.1 – 5 

จะเป็นคะแนนรวมของทุกมติ/ิด้าน 

(0.6035+0.7174+0.6307+…+0.2008 = 
3.9304*) 

(หากค่าน้้าหนักรวมมิใช ่100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น) 

 

 
 

สูตรนี้เป็นการค้านวณคา่คะแนนถ่วงน้้าหนัก
จากค่าน้้าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้้าหนักน้ีในทุกตัวชี้วัด ตั้งแตต่ัวชีว้ัดที่ 
1.1 – 4.1 

จะเป็นคะแนนรวมของทุกมติ/ิด้าน 

(0.5580+1.9170+0.2052+…+0.8420 = 
4.1361*) 

(หากค่าน้้าหนักรวมมิใช ่100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น) 

 

 
 

หากต้องการค้านวณคะแนนรายมติิ/ดา้น 
จากค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักน้ี ไม่สามารถน้าค่า
ถ่วงน้้าหนักน้ีมาใช้ได้โดยตรง จะต้อง
ด้าเนินการตามลา้ดบั ดงันี้ 

1. รวมคะแนนถ่วงน้้าหนักจากตัวชี้วดัทุกตัว
ในแต่ละมติิ/ด้านที่ต้องการค้านวณ 
(เช่น ด้านที ่1 การประเมินประสิทธิผลและ
คุณภาพ รวมค่าถ่วงน้้าหนักตัวชี้วดัที่ 1.1 – 
1.4 ดังนี ้
0.6035+0.7174+0.6307+0.6562+0.7650
= 3.3728) 

2. ปรับตัวหารให้เป็นน้้าหนักเฉพาะมติิ/ดา้น
น้ันๆ เท่าน้ัน (ตามตัวอย่างคือ ด้านที ่1 
น้้าหนักคือ ร้อยละ 85) โดยการคูณกลบัด้วย
น้้าหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้้าหนัก (ในที่น้ีคือ
100) และหารด้วยน้้าหนักในมิต/ิดา้นที่
ต้องการ (85) 

𝟑. 𝟑𝟕𝟐𝟖 × 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟓
= 𝟑. 𝟗𝟔𝟖𝟎 

 

1)  (3.9680X85) + (3.5681X10) +   
     (4.0152X5) = 393.04 

2)  393.04 / 100 = 3.9304* 

 

𝟑. 𝟓𝟓𝟎𝟎 × 𝟏𝟕

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟔𝟎𝟑𝟓 

 

วิธีการค้านวณนี้ เหมือนกับกรณีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) โดยท่ัวไป 

ซ่ึงต้องน้าผลรวมของผลคูณระหว่างผลการเรียนกับหน่วยกิต แล้วหารด้วยหน่วยกิตรวม   

วิธตีรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ดังนี้  

1) (ผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้าน X น้้าหนักรวมในด้านนัน้) --> แล้วน้าค่าท่ีได้มาบวกกัน 

2) ผลรวมที่ได้จาก 1) / ค่าน้้าหนักรวมทุกด้าน =  ค่าของคะแนนที่เกิดจากการรวมด้วย 
                ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนกัทุกตัวข้างต้น 
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ตัวอย่างการค้านวณคะแนนรายมิติ/ด้าน 

กำรค ำนวณคะแนนรำยมิติ/ด้ำน ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
1. รวมคะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละมิติ/ด้ำนที่ต้องกำรค ำนวณ    
2. ปรับตัวหำรให้เป็นน้ ำหนักเฉพำะมิติ/ด้ำนนั้นๆ เท่ำนั้น (ตัวอย่ำงเช่น ด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและ

คุณภำพ น้ ำหนักคือ ร้อยละ 85) โดยกำรคูณกลับด้วยน้ ำหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้ ำหนัก (ในที่นี้คือ 100) และหำร
ด้วย น้ ำหนักในมิติ/ด้ำนที่ต้องกำร (85) 

ดังนั้น 

คะแนนดำ้นกำรประเมินประสิทธิผลและคุณภำพ = 
คะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกตัวช้ีวัดทุกตัวในมิติ/ด้ำน 

X 100 
85 

วิธีตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนน 
1. น ำผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้ำน คูณกับน้ ำหนักรวมในมิติ/ด้ำน นั้น แล้วน ำค่ำที่ได้มำบวกกัน  
2. น ำผลรวมที่ได้จำก 1. มำหำรด้วยค่ำน้ ำหนักรวม 

ผลลัพธ์สุดท้ำยที่ได้จำก 2. = ค่ำของคะแนนที่เกิดจำกกำรรวมด้วยค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักทุกตัว 

  

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด้าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
มิติภายนอก 

ด้านการประเมินประสทิธิผลและคุณภาพ          

1.1              

มิติภายใน          

ด้านการประเมินประสทิธิภาพ            

2.1             

ด้านการพัฒนาองค์การ          

5            

น้้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้  

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก คือ ค่ำของคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัดซึ่งแปรผันตำม
สัดส่วนของน้ ำหนัก (ร้อยละ) ในตัวช้ีวัดนั้นๆ ต่อน้ ำหนักรวมทั้งหมด  

ค่ำคะแนนท่ีได้ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ ำหนักของทุกตัวช้ีวัด 
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เงื่อนไขการแสดงค่าเป้าหมายหรือผลการด้าเนินงาน และการค้านวณค่าคะแนนในเอกสาร 

1. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน ที่มีหน่วยวัดเป็น ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (%) จะแสดงผลหรือใช้
ค ำนวณด้วยทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้ 

 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
(หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 
ทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/ 

ผลกำรประเมิน 

75.1249 75.12 

63.4850 63.49 

89.9971 90.00 
 

2. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีหน่วยวัดกรณีอ่ืนๆ ซึ่งแสดงผลด้วยจุดทศนิยมจะแสดงผลหรือใช้
ค ำนวณด้วยทศนิยม 4 ต ำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้ 
 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 

ที่ใช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/
ผลกำรประเมิน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.56004999 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5600 

ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999498 ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999 

1.254897 ล้ำนบำท 1.2549 ล้ำนบำท 

ค่ำเป้ำหมำย 4.249950 ค่ำเป้ำหมำย 4.2500 

 

3. ส ำหรับผลคะแนนของตัวชี้วัดผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. นั้น ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่งในกำรค ำนวณเช่นเดียวกับคะแนนผลกำรประเมินที่
ปรำกฏในเว็บไซต์ของ สกอ. 

 


