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ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment :  ITA
ITA 2018



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

ITA



ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น  I T A

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

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

External Perception
(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

Internal Perception

(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)
Evidence – Based

(หลกัฐานระบบงาน)

I T A   
S c o r e

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



CPI หมายถึง ดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index) คือ ค่าคะแนนการรับรู้การทุจริตของ
แต่ละประเทศซ่ึงสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์และ
ความรับรู้จากขอ้มูลและประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศนั้นๆ เช่น  นโยบายทางเศรษฐกิจ การบงัคบัใช้

กฎหมาย ปัญหาการทุจริต ประสิทธิภาพ
ในการบริหารประเทศของรัฐบาล 

ดชันีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI)

ซ่ึงด าเนินการโดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI)

โดยกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลค่าคะแนนจากผล
การประเมินของแหล่งข้อมูลท่ีมีเช่ือถือ   และมีความเป็นสากล
จ านวนรวมทั้ งหมด 12 แหล่ง ส าหรับประเทศไทยใช้ผลการ
ประเมินจาก 9 แหล่ง

C o r r u p t i o n  P e r c e p t i o n  I n d e x  :  C P I



ฐานข้อมูล 9แหล่งผลส ารวจ CPI
ขอ้มูลจากส านกังาน ป.ป.ช.

แหล่งข้อมูล

BF-TBI

GI

EIU

IMD

WEF

PERC

WJP

ICRG

VD

ประเด็นที่ส่งผลต่อ CPI ของไทย

การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกบัผู้กระท าผดิมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพยีงใด

การด าเนินการทางธุรกจิต้องเกีย่วข้องกบัการทุจริตมากน้อยเพยีงใด

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพยีงใด

ภาคธุรกจิต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพยีงใด

ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อสถาบัน สังคม เศรษฐกจิ และ
การเมืองมากน้อยเพยีงใด

เจ้าหน้าทีรั่ฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นทางมิชอบมากน้อยเพยีงใด

ผู้มีอ านาจหรือมีต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือ
ญาติ และภาคการเมืองกบัภาคธุรกจิมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพยีงใด

ความหลากหลายของประชาธิปไตย การเลอืกตั้ง เสรีภาพ การแลกเปลีย่นความคิดเห็น
นอกจากนีย้งัดูพฤติกรรมการคอร์รัปช่ันในระบบกรเมืองระดับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญตัิ 
และฝ่ายตุลาการ

ปี
2555

ปี
2556

ปี
2557 

ปี
2558

ปี
2559

45 40 40 40 40

42 32 42 42 22

38 38 38 38 37

38 36 33 38 44

35 35 39 43 37

35 39 35 42 38

33 33 44 26 37

31 31 31 31 32

- - - - 24



ขอ้มูลจากส านกังาน ป.ป.ช.



อนัดบัที ่16
ในเอเชียแปซิฟิก

อนัดบัที ่5
ในอาเซียน

อนัดบัคะแนน CPI ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559

COUNTRY

SC
O

R
E

R
A

N
K

Singapore 84 7

Brunei 58 41

Malaysia 49 55

Indonesia 37 90

Philippines 35 101

Thailand 35 101

Vietnam 33 113

Laos 30 123

Myanmar 28 136

Cambodia 21 156



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ผ ล ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

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

ผลการจัดล าดับคะแนน ปี 2560

ล าดับ หน่วยงาน คะแนน
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 87.17

2 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 85.81

3 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 85.18

4 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 85.00

5 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 84.34

10 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 82.58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ผลคะแนน ITA ปี 2560
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ผลคะแนน ITA ปี 2560 จ าแนกตามดัชนี 

80.63

69.67

86.70

80.25

90.01

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมรับผิด

ความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์
(Evidence-based)



. หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายบางแห่งขาดการส่ือสารกนัภายในองคก์ร

ไม่มีการจดัตั้งคณะท างานข้ึนเป็นการเฉพาะ ท าใหต้กเป็นภาระของผูป้ระสานงาน

ผูร้วบรวมเอกสารไม่ไดศึ้กษารายละเอียดตามคู่มือใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน

เอกสารของบางหน่วยงานขาดการจดัระบบ และไม่มีการท าสญัลกัษณ์แบ่งแยกเอกสารของ
แต่ละขอ้ค าถามอยา่งชดัเจน

บางหน่วยงานจดัส่งเอกสารล่าชา้กวา่ก าหนดท าใหเ้สียสิทธ์ิการยืน่อุทธรณ์

ผูบ้ริหารของหน่วยงานมิไดล้งนามรับรองในเอกสาร

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน Evidence-based



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)



. หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลรายช่ือบุคลากรล่าชา้กวา่ก าหนด

ขอ้มูลรายช่ือบุคลากรขาดความสมบูรณ์ เช่น ไม่ระบุต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้

บางหน่วยงานมีการซกัซอ้มการตอบแบบส ารวจ เพื่อใหค้ะแนนขององคก์รเป็นภาพบวก

บางหน่วยงานไม่สามารถจดัประชุมบุคลากรเพื่อตอบแบบส ารวจได้

กลุ่มตวัอยา่งระดบัผูบ้ริหารไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตอบแบบส ารวจได ้
และมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นผูแ้ทน

ผูต้อบแบบส ารวจมีภารกิจเร่งด่วน จึงขาดการใชดุ้ลยพินิจในการตอบขอ้ค าถาม

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน Internal



ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ

จากการประเมินตามแบบส ารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)



. หน่วยงานไม่ไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไว้

ขอ้มูลผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีจ  านวนนอ้ย

ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลเป็นรายช่ือองคก์ร บริษทั หา้งร้าน หรือหน่วยงานนิติบุคคล

ผูป้ระสานงานไม่ไดจ้ดัส่งขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel ตามท่ีก าหนด 

มีขอ้มูลผูติ้ดต่อหรือผูรั้บบริการแฝง ซ่ึงไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้เช่น 
พนกังานรับส่งเอกสาร

ปัญหาอุปสรรคที่พบใน External



การประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ปี  2 5 6 1

ร วม จ า น ว น  4 2 5  ห น่ ว ย ง า น

222

จ านวน 146



CPI

50
สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริต

ยกระดบัเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อตา้นการ

ทุจริต

สกดักั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

พฒันาระบบป้องกนั
การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต

ยกระดบัคะแนนดชันี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (CPI)

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตต้ิานทุจริต
ZERO TOLERANCE & CLEAN THAILAND

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3



กรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

2. การจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรเพือ่ประกอบการประเมนิตามแบบส ารวจ Internal

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



กรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

. 3. การจัดเกบ็ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่ประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ 
External

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

4. การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

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

1) ไฟล ์Word แบบส ารวจท่ีตอบแลว้เสร็จ

2) ไฟล ์PDF เอกสารหลกัฐานจดัท าแฟ้มแยกเป็นหลกัฐานของแต่ละขอ้ค าถามอยา่งชดัเจน



ปฏทินิการประเมนิฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก าหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

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

ส่งไฟล ์Excel  ทาง
Itamua2018@gmail.com

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

12 มี.ค. –
31 พ.ค. 2561

ท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลตามแบบส ารวจ Internal และแบบ
ส ารวจ External

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

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

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



ปฏทินิการประเมนิฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก าหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

15 ก.ค. 2561 ท่ีปรึกษาแจง้คะแนนแบบส ารวจเชิงประจกัษเ์บ้ืองตน้ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

16 – 31 ก.ค. 
2561

หน่วยงานส่งหลกัฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน  แบบส ารวจ
เชิงประจกัษ์

ส่งหนงัสือน าพร้อมซีดีบนัทึกขอ้มูล
ใหแ้ก่ท่ีปรึกษาโดยตรง

15 ส.ค. 2561 ท่ีปรึกษาแจง้คะแนนแบบส ารวจเชิงประจกัษห์ลงัอุทธรณ์ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

ภายใน ต.ค. 
2561

สกอ. จดัส่งรายงานผลการประเมิน ITA ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเขา้รับ
การประเมิน

จดัส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่อง
หน่วยงาน



1.  เพือ่ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ข้ารับการประเมิน

2.  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ข้ารับการประเมนิ

3.  เพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การประเมิน



กรอบแนวคดิการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ITA

ความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

การมีส่วนร่วม

การจัดซื้อจัดจ้าง

EB1 – E1 – E2

EB2 – E3 – E4

EB3 – –

ความพร้อมรับผิด

การด าเนินงานตามภารกิจ

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี

เจตจ านงสุจริต

การจัดการเรือ่งร้องเรียน

EB4 – E5 – E6

EB5 – E7 – E8

EB6 I1 E9

EB7 I2 E10

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจรติ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

EB9 I6 – I8 –

EB10 I9 –

EB11 I10 –

– I11 – I12 –

คุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คุณธรรมการบริหารงาน

EB12 I13 – I14 E14 – E15

– I15 – I19 –



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

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม 
และการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับ การด าเนินงานตามภารกิจ 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เจตจ านงสุจริต และการจัดการเรื่องร้องเรียน

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

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับ การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับ มาตรฐาน
และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และคุณธรรมการบริหารงาน



เคร่ืองมือการประเมิน

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

(1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

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



เกณฑ์การประเมินผล

ช่วงคะแนน
(คะแนน)

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

80 – 100 สูงมาก
60 –79.99 สูง
40 –59.99 ปานกลาง
20 –39.99 ต่ า
0 – 19.99 ต่ ามาก



แบบส ารวจ Internal



Internal and External  

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



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

 องค์กรอิสระ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/
ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ)

 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/
ส่วนราชการระดับจังหวัด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ผู้บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – ทักษะพิเศษ
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ

 ผู้บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – ทักษะพิเศษ
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ

 บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส
 ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา

 ผู้บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้าง

 ผู้บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
 ลูกจ้าง

 ผู้บริหารระดับสูง
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการข้ึนไป
 บุคลากรประเภทวิชาการ
 พนักงาน/ข้าราชการ

ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ
 พนักงาน/ข้าราชการ

ระดับปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ
 ลูกจ้าง

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน

SQ1.  อายุ
 ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี

SQ2.  เพศ  ชาย  หญิง
SQ3.  ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
SQ4.  ประเภทหน่วยงาน/ระดับต าแหน่ง

หมายเหตุ: หากต าแหน่งของท่านไม่ปรากฏในตัวเลือก ให้เทียบเคียงกับต าแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด
SQ5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

 ต่ ากว่า 5 ปี  5 – 10 ปี  11 – 20 ปี  มากกว่า 20 ปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ดัชนีความพร้อมรับผิด
I1. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
I2. ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ท่ีท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงานได้
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

I3. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่าน มีการเรียกหรือรับสินบนจากผู้อื่น
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I4. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่าน มีการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I5. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของหน่วยงาน เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

I6. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่าง ใหเ้จ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตาม
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I7. ท่านเห็นว่าการกระท าการทุจริตเป็นเร่ืองท่ีน่าละอาย
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I8. หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระท าการทุจริตในหน่วยงาน ท่านไม่ลังเลท่ีจะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่ หน่วยงานตรวจสอบ
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I9. หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I10. หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I11. หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I12. กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน

I13. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I14. หน่วยงานของท่านมีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I15. หน่วยงานของท่านปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของ     
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I16. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา 
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I17. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่าน ไม่มีการเบิกเงินท่ีเกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I18. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

I19. หัวหน้างานของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

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

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ
ส านักงาน ป.ป.ช.



แบบส ารวจ External



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานในเร่ืองใด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ

SQ1. อายุ
 ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี

SQ2. เพศ  ชาย  หญิง

SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

SQ4. ท่านติดต่อหน่วยงานในฐานะใด
 ประชาชน/ผู้รับบริการ
 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
 ตัวแทนองค์กรธุรกิจ



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ดัชนีความโปร่งใส

E1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E2. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E3. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานต่างๆ 
ของหน่วยงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E4. หน่วยงานให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไป ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีความพร้อมรับผิด

E5. หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E6. หน่วยงานมีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E7. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E8. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E9. ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E10. ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ท่ีท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานได้
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

E11. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E12. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E13. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของหน่วยงาน เพื่อแสวงหา     
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



แบบส ารวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก:

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
E14. หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิดความสะดวก ในการติดต่อหรือ  

ขอรับบริการ
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

E15. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด
 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ เกิดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ
ส านักงาน ป.ป.ช.



แนวทางการประเมนิตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence – based)



การให้คะแนนและการอุทธรณ์
กรณี ค าตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ์

1 มีการด าเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 100 –
2 มีการด าเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 ได้

3
ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจ าเป็น 
เช่น ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของหน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือ

ไม่คิด
น้ าหนัก
คะแนน

–

4

ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจ าเป็น 
เช่น ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสาร
หลักฐานไมน่่าเชื่อถือ

0 ไม่ได้

5 ไม่มีการด าเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 0 ไม่ได้



แบบส ารวจ Evidence - based



Evidence – Based

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



ตัวอย่าง แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561

ชื่อจังหวัด

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีเป็นตัวเลือกค าตอบ ดังนี้
 มีการด าเนินการ
 ไม่มีการด าเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ

2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานท่ีอ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอ้างอิงประกอบการตอบด้วย
3. จัดท าแบบส ารวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีอ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น    

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

บันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน
4.  ข้อค าถามเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ของหน่วยงาน ขอให้ระบุ Link ส าหรับการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์

ของหน่วยงานในช่อง “Website” เพ่ือให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน



การสร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร (Link) 
ส าหรับจัดท าข้อมูลประกอบการตอบข้อค าถาม

ตามแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 



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

Folder 
ใหญ่

Folder 
ย่อย

Folder ย่อย
รายข้อค าถาม

เอกสารของแต่ละข้อ EB

EB 1

EB 5

EB 9

EB 2

EB 6

EB 10

EB 3

EB 7

EB 11

EB 4

EB 8

EB 12



ขั้นตอนที่ 2

สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร

โดย...

1. เปิดไฟล์ .doc แบบส ารวจ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (ดาวน์

โหลดได้จาก www.itapacc.com)

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

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



สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร
จากไฟล์ข้อมูลทีร่วบรวมไว้



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

1. คลิกเม้าส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้

6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด 

พร้อมคลิกเม้าส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



สร้างตัวเช่ือมโยงเอกสาร
จากเวบ็ไซต์



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

1. คลิกเม้าส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล

5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ

6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏข้ึนมา

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากน้ัน

ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู:่”

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบส ารวจฯ

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด 

พร้อมคลิกเม้าส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



ขั้นตอนที่ 3

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

บันทกึข้อมูลทั้งหมดลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(แบบส ารวจ + เอกสารประกอบ)

ตรวจสอบการเช่ือมโยงเอกสารเพือ่ให้แน่ใจว่า
สามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เคร่ืองอืน่ๆ

จัดส่งให้โครงการฯ เพือ่ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป



ส่งซีด ี/ ดวีดีี บันทึกข้อมูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
พร้อมหนังสือน าส่งได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS)

*** ภายในวนัที ่1 มถุินายน 2561
(กรณจีัดส่งทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ จะถือวนัที่ประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั 

และจะไม่รับพจิารณาเอกสารทีส่่งทาง E-mail) 

ที่อยู่ “ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700



ติดต่อโครงการ

ส านักงานโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศพัท ์ 0 2412 3284

อีเมล itamua2018@gmail.com



WEBSITE: www.itapacc.com



แนวทางการตอบข้อค าถามEvid
en

ce –
b

ased

ขอ้ค ำถำมและแนวทำง
กำรตอบขอ้ค ำถำม

Evidence – based



ภาพรวมของ Evidence - based

EB1

การเปิดเผยข้อมูล

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั

EB2

การมีส่วนร่วม

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ                           
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

การปฏิบติัตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

EB มทีั้งหมด 12 ข้อ (EB1 - EB12) ดงันี้



ภาพรวมของ Evidence - based

EB4

การด าเนินงานตามภารกจิ

การเผยแพร่แผนปฏิบติัราชการประจ าปี

การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี (ท่ีผา่นมา)

การเผยแพร่การก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

EB3

การจดัซ้ือจดัจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ท่ีผา่นมา)

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

การเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

การเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน

การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งเป็นระบบ



ภาพรวมของ Evidence - based

EB5

การปฏิบัตงิานตามหน้าที่

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร  
ผลการปฏิบติังานและการด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้ผลสมัฤทธ์ิ

การปฏิบติังานต ่า

EB6

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร
ต่อสาธารณชน

EB7

การจดัการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการ
เร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน

EB8

การรับสินบน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกนั

การรับสินบน

EB9

การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต

การเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตและ

การต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน



ภาพรวมของ Evidence - based

EB10

การป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์        
ทบัซอ้นในหน่วยงาน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน

EB11

แผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

การจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวขอ้ง

การก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนท่ีเก่ียวขอ้ง

EB12

มาตรฐานและความเป็นธรรม

ในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ                  
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังาน

การเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการใหบ้ริการประชาชน         
ดว้ยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาท่ีใช ้(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจใหบ้ริการ

ประชาชน อนุมติั หรืออนุญาต)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบ ในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดชันีความโปร่งใส : ตวัช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง  ๆ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
– โครงสร้างหน่วยงาน
– ภารกิจของหน่วยงาน
– ผู้บริหารหน่วยงาน

 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ดัชนีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ 
หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
 มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามที่ระบุไว้
ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(ที่ผ่านมา)

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

 มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบอ านาจ

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
 มีกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่
ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

อย่างเป็นระบบ
 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ดังนี้
 เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้

 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ)
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)

 การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
(ภาพถ่าย)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่
บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ
 ราคากลาง
 วิธีการซื้อหรือจ้าง
 ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
 เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ดชันีความโปร่งใส : ตัวช้ีวดัการจัดซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 แผนงาน

 โครงการ

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกิจ (ต่อ)

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ที่ผ่านมา)

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา ดังนี้
 ผลการประเมิน

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
 ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม

 การใช้จ่ายงบประมาณ

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการด าเนินงานตามภารกจิ (ต่อ)



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB5 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โดยจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณชน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน

อย่างมีธรรมาภบิาล
 มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

หมายเหตุ: กรณีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้บริหารที่ได้แสดงเจตจ านงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้
เอกสารหลักฐานเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตวัช้ีวดัการเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB7 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้อง

มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 การตอบสนองหรือรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดช่องทางการรอ้งเรยีนและขั้นตอน/กระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนทางเวบ็ไซต์



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การก าหนดหน่วยงานหรอืเจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบเรือ่งรอ้งเรียน



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน
รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนพรอ้มระบุปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ข และเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบผ่านเว็บไซต์

หรือสื่ออ่ืนๆ



ดชันีความพร้อมรับผดิ : ตัวช้ีวดัการจัดการเร่ืองร้องเรียน



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB8 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกันการรับสินบน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
 มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: ตัวช้ีวดัการรับสินบน



ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการน าเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผล
คะแนน ดังนี้

(1) เรื่องท่ีมีการชี้มูลความผิด
(2) เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว

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

เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากเรื่องชี้มูลความผิด
และเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหา
ดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน
 เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละจ านวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน
ต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: ตัวช้ีวดัการรับสินบน 
(ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน
 แสดงถึงการด าเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการเสริมสร้าง
วฒันธรรมสุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้
 มีลักษณะเป็นรายงาน
 มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหาร

ที่ได้รับมอบอ านาจ



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB10 (2) หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดท าแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้
มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ
มีเนื้อหาแสดงถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม
 วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
 ระยะเวลาที่จะด าเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB11 (2) หน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า

ของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบอ านาจ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ต่อ)



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: ตัวช้ีวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB12 (1)หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ
มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้
 วิธีการตรวจสอบ
 ขั้นตอนการตรวจสอบ

 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ



ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ



ข้อค าถาม แนวทางการตอบ
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
กระบวนการอ านวยความสะดวก
หรือการให้บริการประชาชน 
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา
ที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ
อนุญาต)

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวย
ความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ

การให้บริการประชาชน ดังนี้
 ประเภทงานบริการ
 ขั้นตอน
 ระยะเวลาที่ใช้

ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (ต่อ)

หมายเหต:ุ กรณีที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายหรือหน่วยงานทางวิชาการให้ตัดน้ าหนักตัวช้ีวัดนี้ออก ไม่น ามาพิจารณาคะแนน



ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน: ตัวช้ีวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (ต่อ)



หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์กบั
ทุกหน่วยงาน...


