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สาํนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  



เกดิความตระหนักในเร่ือง

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดาํเนินงาน 

ส่ิงที่ได้รับจากการประเมิน ITA 

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 

มีระดบัคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานเพิ่ม

มากขึน้ ก่อให้เกดิความเช่ือม่ัน

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ

องค์กร 
จนท.ของหน่วยงานให้

ความสาํคัญและยดึถอืปฏบิตัิ

ตามระเบียบ กฎหมาย 

จรรยาบรรณเพิ่มมากขึน้ 



การวิจัยจากแบบสาํรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based Integrity & Transparency Assement: EBIT) 

Evidenc-based: EBIT เป็นแบบสาํรวจที่ประเมินความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องดําเนินการตอบแบบสํารวจตาม

ความเป็นจริง พร้อมทัง้แนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องและสอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ดําเนินการประเมิน 

ตามข้อคาํถามนัน้ๆ โดยมีดัชนีที่เก่ียวข้อง 2 ดัชนี คือ 
 

ดัชนีวัดความโปร่งใส  
(Transparency Index) 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture Index)   



     กรอบแนวคดิการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

Integrity & Transparency 
Assessment 

ความโปรงใส 

(Transparency) 

ความพรอมรับผิด 
(Accountability) 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน  

(Corruption-Free Index) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(Integrity Culture) 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

(Work Integrity) 

การดําเนินงานขององคกร                 

(Organization  Operation) 

  

 

การรับรูขอมูลการทุจริต 

(Perceived Corruption) 

วัฒนธรรมองคกร 

 (Organization Culture) 

การตอตานการทุจริตขององคกร 

(Anti-Corruption Practices) 

การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 

(Budget Execution) 

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

(Fairness in Work Assignment) 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

EIT   

EIT  

IIT 

  IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

หมายเหตุ : 

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 

(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 

IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 

(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 

EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment 

(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ประสบการณตรง 

(Experience) 
EIT  

ระบบการรองเรียนขององคกร 
(Organization  Complaint  System) 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที ่
(Accountability on Duties) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน (ต่อ) 

ความโปร่งใส  (Transparency) 

การดาํเนินงานขององค์กร                 

(Organization  Operation) 

) 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

(Organization  Complaint  System) 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

การให้และเปิดเผยข้อมูล 

การจัดซือ้จัดจ้าง 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน 
ความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏบิัต ิ

การมีส่วนร่วม 

การเข้าถงึข้อมูลตามภารกจิหลัก     

ของหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏบิัตริาชการ 

การตอบสนองข้อร้องเรียน 

การแจ้งผลร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน 

 EBIT 

EIT 

EBIT 

EIT และ EBIT 
EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบติัราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ีมี

ความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานตามอํานาจหน้าท่ี โดยประเมินจากมมุมองความคิดเห็น

ของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลกัฐานเชิงประจักษ์บนพืน้ฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/

หลกัฐานตา่งๆ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 



      การประเมินจากแบบสาํรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 

หลักนิตธิรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส 

หลักความมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 



การประเมินจากแบบสาํรวจใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) (ต่อ) 

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

(Anti-Corruption Practices) 

IIT  และ EBIT 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบติั

ราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลกัคณุธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี

ระบบการต่อต้านการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดชันีนีเ้ป็นการประเมินการรับรู้จากมมุมองของเจ้าหน้าท่ี

ในหน่วยงาน และจากจากข้อเท็จจริงของเอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมลูการ

ถกูชีม้ลูความผิดจากสํานกังาน ป.ป.ช. และ สํานกังาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน  

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

(Integrity Culture) 



วิธีการตอบแบบสาํรวจการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์  

ผู้ รับผิดชอบและดําเนินการ  :   หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน หน่วยงานละ 1 ชดุ 

วิธีการใช้แบบ  :  ให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ตอบแบบประเมิน 
1. ระบช่ืุอหน่วยงานให้ชดัเจน เชน่ กรม   สํานกังาน   ให้ชดัเจน 

2. ระบภุารกิจหลกัของหน่วยงาน (ใช้ตอบคําถาม EB4-EB7)   
3. ลกัษณะข้อคําถามแบบสํารวจใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์นี ้มี 2 ลกัษณะ คือ  
 1)  ข้อคําถามท่ีถามถงึ คณุลกัษณะ ขัน้ตอน หรือกิจกรรมทัว่ๆไป ของหนว่ยงาน  

                    เชน่  เร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง การร้องเรียน เป็นต้น  
 2)  ข้อคําถามท่ีถามถงึ คณุลกัษณะ ขัน้ตอน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจ 

                    หลกัของหน่วยงาน ซึง่จะสงัเกตได้จากข้อคําถามท่ีมีคําวา่ “ภารกจิหลัก”   
                    หน่วยงานจะต้องตอบข้อคําถามดงักลา่วตามภารกิจหลกัของหน่วยงานตาม 

                    อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากภารกิจท่ีมีจํานวนบคุลากร  

                    หรือได้รับจดัสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดําเนินงานตามภารกิจ 

                    นัน้ๆ มากกวา่ภารกิจอ่ืนๆ  



 

4. หน่วยงานต้องตอบแบบสํารวจ EB1-EB11 ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เคร่ืองหมาย 

() ลงในชอ่ง  ท่ีกําหนด ท่ีสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง 

5. กรณีท่ีหน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เคร่ืองหมายถกู () ลงในช่อง  ท่ี
หน้ารายการหลกัฐานท่ีแบบสํารวจฯ ระบไุว้ หาก รายการหลกัฐานไม่ตรงกบัรายช่ือท่ี

แบบสํารวจฯ ระบไุว้ ให้หน่วยงานใสเ่คร่ืองหมายถกู () ลงในช่อง  อ่ืนๆ และให้
หน่วยงานระบช่ืุอรายการเอกสาร/หลกัฐานท่ีแนบนัน้ให้ชดัเจน 

6.     กรณีหน่วยงานไมส่ามารถตอบคําตอบข้อใดข้อหนึง่ได้ เน่ืองจากข้อจํากดั หรือ  

        ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานใสเ่คร่ืองหมายถกู () ในช่อง  อ่ืนๆ และ
โปรดระบุเหตุผลของข้อจํากัด หรือข้อกําหนดด้านกฎหมายท่ีทําให้ไม่สามารถตอบ

คําถามในข้อนัน้ได้ พร้อมแนบกฎหมาย หรือระเบียบนัน้ๆ มาด้วย เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบ

การประเมินผลนําไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนนหรือปรับทอนคา่คะแนน 

วิธีการตอบแบบสาํรวจการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ (ต่อ) 



 

กรณี : 1. การอ้างเอกสาร/หลกัฐานซํา้ในหลายๆ ข้อคําถาม หน่วยงานไมต้่องถ่ายเอกสาร    

               เพ่ิม แตใ่ห้ระบวุา่ใช้หลกัฐานในข้อคําถามใดตอบ และติดสลปิ (slip) เพ่ิมเติมท่ี   
               หลกัฐานนัน้ด้วย              

           2. หน่วยงานควร แนบรายการหลกัฐานเทา่ท่ีจําเป็น สําหรับการตรวจสอบการให้    

               คะแนนเทา่นัน้ 

วิธีการตอบแบบสาํรวจการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ (ต่อ) 



แบบสาํรวจการใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์  

จาํนวน 7 ประเดน็สาํรวจ 11 ข้อคาํถามหลัก 42 คาํถามย่อย ดงันี ้ 

1. การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง 

2. มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

3. ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏบิตั ิ

4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การเข้าถงึข้อมูล 

6. การตอบสนองข้อร้องเรียน 

7. การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

EB1 – EB3 (11 ข้อย่อย) 

EB4 (2 ข้อย่อย) 

EB5 (3 ข้อย่อย) 

EB6 (5 ข้อย่อย) 

EB7 (4 ข้อย่อย) 

EB8 (5 ข้อย่อย) 

EB9-EB11 (12 ข้อย่อย) 

ภารกิจหลัก 

หมายเหตุ :  1. คําถามท่ีระบ ุ“ภารกิจหลัก” ให้หน่วยงานใช้ภารกิจหลกัท่ีได้คดัเลือกมาตอบคําถาม 

    2. คําถามท่ีไมไ่ด้ระบ ุ“ภารกิจหลัก” ให้หน่วยงานตอบคําถามในลกัษณะภาพรวมของหน่วยงาน 



ประเดน็ที่ 1 การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง (EB1- EB3) 

EB 1 การดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1) ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัตกิารจัดซือ้

จัดจ้าง (ภายในระยะเวลา 30 วันทาํการ 

หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ)  

(ตาม คตง.กําหนด) 

 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง 

อย่างเป็นระบบ ช่ือโครงการ/งบประมาณ/ผู้

ซือ้ซอง/ผู้ย่ืนซอง/ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 (โครงการท่ีดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างแล้วเสร็จ  

ณ วนัท่ีหนว่ยงานได้จดัสง่ข้อมลูตาม EBIT 

ให้ท่ีปรึกษา) 

 

EB 2 การเผยแพร่ข้อมูลผลการจดัซือ้

จัดจ้างแต่ละโครงการผ่านเวบ็ไซต์หรือ

ส่ืออ่ืนๆ 5 โครงการที่มีงบสูงสุด 

(1) การจัดซือ้จัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาท่ีกฎหมายแต่ละหน่วยงานกาํหนด 

(กรณีหนว่ยงานไมใ่ช้ระเบียบสํานกันายกฯวา่ด้วยการพสัด ุ

ให้หนว่ยงานแนบระเบียบเก่ียวกบัการจดัหาพสัดมุาด้วย) 

 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัด

จ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

ตรวจสอบได้ 

(2) หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก 

 
(3) การคาํนวณราคากลาง 

(ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต (ฉ.2)พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรค

หนึง่ ครม.เห็นชอบให้หนว่ยงานของรัฐเปิดเผยราคากลาง

และการคํานวณราคากลางเม่ือ 12 ก.พ.2556 ในการจดัซือ้

จดัจ้าง 7 ประเภท) 

 
(4) รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้มีสิทธิคัดเลือก 

 
(5) รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างแต่ละโครงการท่ีมีการ

ระบุวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง+เหตุผลท่ีใช้ตัดสินในการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

 

ด้วยการจัดซือ้จ้าง

หลากหลายวิธี ตกลงราคา 

สอบราคา ประกวดราคา วิธี

พเิศษ วืธีกรณีพเิศษ และวิธี

ประมูลด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์                 

(e-market/e-bidding) มี

ขัน้ตอนกระบวนการที่

แตกต่างกัน เพื่อการจัดซือ้จัด

จ้างในแต่ละวิธีมีความ

โปร่งใส เป็นไปตามที่

กฎหมายกาํหนดและ 

ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ได้ หน่วยงานควรมีการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวฯ ต่อ

สาธารณชน  



ประเดน็ที่ 1 การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง (EB1- EB3) (ต่อ) 

EB 3 การวเิคราะห์ การพัฒนา

แผน และกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 

(1) รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามแผนฯ เป็นอยา่งไร)  

 

 
(2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์จากการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างแตล่ะโครงการกบั 

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด) 

 

 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัด

จ้างของหน่วยงานให้และโปร่งใส

มากยิ่งขึน้ ลดความสุ่มเส่ียงในการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน ในกระบวนการ

จัดซือ้จัดจ้าง และเป็นข้อมูล

สนับสนุนในการจัดทาํแผนปฏิบัติ

การจัดซือ้จัดจ้างในปีถัดไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

(3) วิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี ้

(3.1) ร้อยละของจาํนวนโครงการจาํแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  

(3.2) ร้อยละของจาํนวนงบประมาณจาํแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 
 

(4) นํารายงานการวิเคราะห์ผล (ตาม (2))มาปรับปรุงการดาํเนินงานด้านการ 

จัดซือ้จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(วิธีการพฒันาหรือการปรับปรุงการกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ตามข้อเสนอแนะท่ีหนว่ยงานได้

ระบไุว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจ้างในปี 2558 หรือปีท่ีผา่นๆ มา) 

 



      ประเดน็ที่ 2 มาตรฐานการปฏบัิตงิาน (EB4)  และ ประเดน็ที่ 3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต ิ(EB5) 

EB 4 การดาํเนินงานตามคู่มือกาํหนด

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน 

ภารกิจหลัก 

 
EB 5 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต ิ

(1) มีแนวทางการปฏิบัตงิาน/ คู่มือกาํหนด

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน/ หนังสือส่ังการ  

(เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตังิานตามภารกิจหลกั) 

(2) รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแนวทาง/ ตาม

คู่มือ/ ตามหนังสือส่ังการ 

(1) ระบบ เกณฑ์ เคร่ืองมือการปฏิบัตงิานท่ีมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

(เพ่ือลดการใช้ดลุยพินิจของ จนท. ในการปฏิบตังิานตามภารกิจหลกั) 

(2) แสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิานหรือการให้บริการ อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ

ระยะเวลาท่ีใช้ดาํเนินการให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

(3) ระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี  

(กฎ/ระบบ/ระเบียบ/ข้อบงัคบั/ประกาศ ท่ีใช้เป็นแนวทางควบคมุการปฏิบตังิานของ

เจ้าหน้าท่ี ไมใ่ห้มีการละเว้น ละเลย ไมป่ฏิบตัติามระเบียบหรือจรรยาบรรณท่ีพงึปฏิบตั)ิ 

เพื่อให้เกดิมาตรฐานการปฏบัิตงิานตามภารกจิหลัก ลดความเล่ือมลํา้ ไม่

เลือกปฏบัิตใินการให้บริการ และแสดงถงึความโปร่งใสในการให้บริการ 

ส่งผลให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี ผู้รับบริการเกดิความเช่ือม่ันต่อ

หน่วยงานในการให้บริการมากยิ่งขึน้ 

เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัตงิานตาม

ภารกิจหลัก เหน็ถงึแนวทางการ

ปรับปรุงการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลัก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(1) มีแนวทางการปฏิบัตงิาน/ คู่มือกาํหนด

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน/ หนังสือส่ังการ  

(เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตังิานตามภารกิจหลกั) 



      ประเดน็ที่ 4 การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EB6) 

EB 6 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏบัิตริาชการหรือการ

ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัตริาชการตามภารกิจหลัก 
(ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย คือ ผู้ ได้รับผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากการดําเนินงาน

ตามบทบาทและภารกิจหลกัของหนว่ยงาน  ประชาชนผู้ รับบริการทัว่ไป/ประชาชนชมุชนในท้องถ่ิน หนว่ยงาน

หรือบคุคลภายผู้ รับจ้างหรือเก่ียวข้องกบัการซือ้จดัจ้างตามระเบียบพสัดฯุ) 

ภารกิจหลัก 

(1) ร่วมแสดงความคิดเหน็ 

(2) ร่วมจัดทาํแผนงาน/โครงการ 

(3) ร่วมดาํเนินงานตามโครงการ 

(4) ร่วมตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผลโครงการ 

(5) ร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการ

อย่างต่อเน่ืองเม่ือสิน้สุดโครงการ 

 

ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ตามหลักธรรมาภบิาล คือ มีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ 

เรียนรู้ ทาํความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนคต ิร่วม

เสนอปัญหา/ประเดน็สาํคัญที่เก่ียวข้องร่วมคดิ

วางแผนงาน ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมใน

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนของรัฐ ทัง้นี ้

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัตริาชการให้ดียิ่งขึน้และ

เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างนโยบายสาธารณะที่

ถูกกาํหนดโดยผู้ที่อยู่ในภาคราชการซึ่งเป็นผู้แทน

ของประชาชนกับผู้ได้รับผลกระทบ  

(คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเดียว ตอบ (1)-(5)) 



      ประเดน็ที่ 5 การเข้าถงึข้อมูล (EB7) 

EB7 การเข้าถงึข้อมูล 

ภารกิจหลัก 

(1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํการ 

(2) มีข้อมูลตามภารกจิหลักตามที่กฎหมายกาํหนดทาง

เว็บไซต์ของหน่วยานหรือส่ือสังคม (social media) 

(3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกจิหลักผ่านหมายเลข

โทรศัพท์เฉพาะ หรือ call center โดยมีระบบตอบรับ

อัตโนมัต ิหรือ มี จนท.ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล

ตลอดเวลาทาํการ 

(4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกจิหลักทางส่ือ 

- ส่ือเอกสาร : หนังสือพมิพ์/วารสาร/จุลสาร/แผ่นพับ 

- ส่ืออ่ืน ๆ : โทรทศัน์/วิทยุ/ส่ือสังคม/อ่ืนๆ 

 

เพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่

หลากหลายที่สาธารณชนสามารถเข้าถงึข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานได้สะดวก 

(พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กาํหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลที่สาํคัญของหน่วยงาน เช่น 

โครงสร้างการจัดองค์กร/อาํนาจหน้าที่/

แผนงาน เป็นต้น) 



      ประเดน็ที่ 6 การตอบสนองข้อร้องเรียน (EB8) 

 

EB8 กระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

(1) มีการกาํหนดขัน้ตอน หรือ กระบวนการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน 

และการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

(2) มีการกาํหนดช่องทางการร้องเรียน 

(3) มีการกาํหนดหน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 

(4) มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียนการจัดซือ้จัดจ้าง+

ระบุปัญหาอุปสรรค+แนวทางแก้ไข 

(เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างที่ได้ดาํเนินการ ปีงบฯ 59 

หรือปีที่ผ่านมา เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

เพื่อให้กระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกับเร่ือง

จัดซือ้จัดจ้างและเร่ืองร้องเรียนทั่วไปมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรมตามที่หน่วยงานพงึควร

ปฏิบัต ิ

(5) รายงานสรุปผลการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนทั่วไป +ระบุปัญหา

อุปสรรค+แนวทางแก้ไข 

(เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

ปีงบฯ 59 หรือปีที่ผ่านมาแต่ดาํเนินการต่อในห้วงปีงบฯ 59)  



      ประเดน็ที่ 7 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร (EB9 – EB11) 

EB9 การดาํเนินการเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

(1) จัดประชุมสัมนาเพื่อให้ความรู้ แก่ จนท.ภายใน

หน่วยงานเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

(2) มีการจัดทาํคู่มือ/ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(หากใช้ประมวลจริยธรรม ต้องมีเนือ้หาเก่ียวกบั “การยดึถือประโยชน์ของ

ประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน) 

(3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือ/ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  
(การนําจากข้อ (2) มาสู่การปฏิบัต)ิ 

(4) มีการปรับปรุงขัน้ตอน/ระเบียบเพื่อป้องกัน  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน : สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน์สว่นตนอยู่และ มีการใช้

อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สว่นตวั โดยก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผลประโยชน์สว่นรวม มีหลากหลาย

รูปแบบ ไมจํ่ากดัอยู่ในรูปของตวัเงินหรือทรัพย์สนิ

เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การ

แต่งตัง้พรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร

ต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท

จํากดั หรือการท่ีบคุคลผู้ มีอํานาจหน้าท่ีตดัสนิใจ

ให้ญาตพ่ีิน้องหรือบริษัทท่ีตนมีสว่นได้สว่นเสีย

ได้รับสมัปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ

โดยมชิอบ ฯลฯ 
ทัง้นี ้หมายรวมถึง “ความขดัแย้งกนัระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นต้นและผลประโยชน์สว่นรวม” 

หรือ Conflict of Interests ด้วย 

(5) มีแนวทางการปฏบิัตงิานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานถงึความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

(6) มีรายงานผลการปฏบิัตงิานเพื่อป้องกัน       

ผลประโยชน์ทบัซ้อน+ข้อเสนอแนะ 



      ประเดน็ที่ 7 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร (EB9 – EB11) ต่อ 

EB10  การดาํเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
EB11 การรวมกลุ่มเพื่อความโปร่งใส 

(2) มีการดาํเนินการตามแผนการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  

เพื่อยกระดับจติสาํนึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุก

ภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต มีระบบการบริหารการ

ต่อต้านนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

(1) วิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิัตกิาร

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

(3) มีแผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปราม

การทจุริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ

การบริหารงานที่โปร่งใส 

(2) มีกจิกรรมของกลุ่มที่แสดงถงึความพยายามที่จะ

ปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

มากยิ่งขึน้ 

สะท้อนถงึความริเร่ิมในการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมในการทาํงานภายในองค์กร  โดยเฉพาะการ

ปลูกจติสาํนึกความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นการ

สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้กับองค์กร  
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   การเตรียมความพร้อมสาํหรับการประเมิน ITA 

 
1. ศึกษาวิธีการตอบแบบสํารวจจากคูมือคําอธิบายการใชหลักฐานเชิงประจักษEvidence-based 

ใหละเอียด (ดาวนโหลด : http://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA) 

2. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในดานตาง ๆ ตาม

แบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ Evidence-based พรอมดําเนินการตอบแบบสํารวจให

สอดคลองกับขอเท็จจริง และแนบเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของใหครบถวน  

3. จัดสงใหกับผูรับผิดชอบการประเมินผลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

     

แบบสาํรวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ  
Evidence - based Integrity & Transparency Assessment 

 
กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ (ปี 2558 :8,197 หนวย/ ปี 2559 :8,294 หนวย) 

http://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA
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     ข้อแนะสาํหรับหน่วยงานในการประเมิน ITA  

        ควรศึกษาคู่มือคาํอธิบายหลักคาํอธิบายแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้

ละเอียดเพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง

สําหรับใช้ประกอบแบบสํารวจ Evidence – Based เพื่อจะได้จัดส่งเอกสาร

หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และตรงตามเกณฑ์การให้คะแนน  

         ควรสอบทานเอกสาร/หลักฐานในแต่ละประเด็นคําถามให้สอดคล้องกับภารกิจ

ที่หน่วยงานเลือก โดยเฉพาะประเด็นคําถามที่ มีลักษณะความต่อเน่ืองหรือ

เช่ือมโยงกันรวมทัง้สอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน ให้สอดคล้องกับ

รอบปีงบประมาณที่ดาํเนินการประเมนิ 

        เอกสารหลักฐานบางรายการที่ เป็นเอกสารลับของหน่วยงานที่ ไม่สามารถ

เปิดเผยได้ ให้หน่วยงานรีบดาํเนินการแจ้งต่อผู้ประเมินให้รับทราบ เพื่อที่จะได้

ดาํเนินการนัดหมายการเข้าไปตรวจประเมนิ ณ ที่ทาํการของหน่วยงานนัน้ๆ 
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     ข้อแนะนําสาํหรับหน่วยงานในการประเมิน ITA 

      
        ควรกําหนดหน่วยงานภายในสังกัด และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดาํเนินของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน 

        ควรจัดทาํระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐาน เช่น ผลการประเมิน 

เอกสาร/หลักฐานและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากหน่วยงานจะต้องเข้า

รับการประเมนิ ITA ทุกปีงบประมาณ 
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ช่องทางการตดิต่อ / สอบถามข้อมูล 

    สาํนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สาํนักงาน ป.ป.ช. 

    02-2823161 ต่อ 121-122 

    02-2820558 

    โทรสาร. 02-2828712 และ 02-2820560 

    
  
 

http://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA 

 
https://www.facebook.com/ita.nacc 
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..ขอบคุณ.. 
สาํนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  สาํนักงาน ป.ป.ช. 
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