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ค ำน ำ 

     คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลมนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงาน                
ทีไส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน฿นหนวยงานระดับกรม มีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับนวคิด                                   
การประมินฯ  ดัชนี  ตัวชีๅ วัด  กณฑ์การประมิน  กรอบการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 

฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ  รวมถึงนวทางการตอบบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ Evidence – Based  

    คูมือการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นีๅ  คณะผูຌจัดท าเดຌพัฒนาจากคูมือ   
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึไงจัดท า
ดย ส านักงาน ป.ป.ช. พืไอ฿หຌหนวยงานทีไ ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน เดຌ฿ชຌป็นนวทาง  

฿นการด านินงานตามครงการ  

    คณะผูຌจัดท าหวังป็นอยางยิไงวาคูมือการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นีๅ 
จะป็นประยชน์ละสามารถสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับนวทางการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 

฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความรูຌ  ความขຌา฿จป็นมาตรฐานดียวกัน  ละสามารถน า                  
ผลการประมินของหนวยงานน าเปปรับปรุงพัฒนารืไองคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของ
หนวยงาน พืไอบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปราม      
การทุจริตรวมกันตอเป 

 

คณะผูຌจัดท า 

มกราคม 2561 
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บททีไ 1 

บทน ำ 
1.1 หลกักำรละหตุผล 

ปัจจุบันประทศเทย฿หຌความส าคัญกับการวางผนพืไอพัฒนาประทศ฿นระยะยาว  
ดยเดຌก าหนดป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ซึไงนຌนทีไการพัฒนาศักยภาพของประทศเทย฿หຌสอดรับ
กับความปลีไยนปลงทีไส าคัญทัๅงทางการมือง ศรษฐกิจ ละสังคม ซึไงการจะด านินยุทธศาสตร์ดังกลาว
฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามป้าหมายทีไก าหนดจะตຌองกຌเขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทีไอยู฿นระดับรุนรง
เปดຌวย฿นวลาดียวกัน พืไอเม฿หຌการทุจริตกลายป็นตัวปรส าคัญทีไฉุดรัๅงการพัฒนาประทศ อยางเรกใตาม
มຌ฿นหຌวงทีไผานมาประทศเทยเดຌมีความพยายาม฿นการตอสูຌกับปัญหาการทุจริตมาอยางตอนืไอง  
ตกใยังเมสามารถกຌเขปัญหา฿หຌหมดสิๅนเปเดຌ จากดัชนีการรับรูຌการทุจริตประจ าป พ.ศ. 2559  
ซึไงจัดท าขึๅนดยองค์กรพืไอความปรง฿สนานาชาติ (Transparency International) ประทศเทย 

เดຌคะนน 35 คะนน อยู฿นล าดับทีไ 101 จาก 176 ประทศ ลดลงจากป พ.ศ. 2558 ซึไงประทศเทย
มีคะนน 38 คะนน อยู฿นล าดับทีไ 76 จากประทศทีไขຌารวมประมิน 168 ประทศ สดง฿หຌหในวา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเทยยังคงอยู฿นระดับรุนรง (Transparency International, 2016) 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ถือป็นหนวยงานหลักทีไมีความส าคัญ฿นการขับคลืไอนนยบายของรัฐบาล฿นการตอสูຌกับปัญหาการทุจริต
ตามนยบาย กงกาหมดเป กง฿หมเมกิด ละเมปຂดอกาส฿หຌกง ละตามยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวย
การป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีไก าหนดป้าหมายการยกระดับ
คะนนดัชนีการรับรูຌการทุจริตของประทศเทย฿หຌพิไมขึๅนป็น 50 คะนน ภาย฿นป พ.ศ. 2564  
ดย฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 เดຌก าหนด฿หຌการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ป็นครืไองมือส าคัญ 

฿นการป้องกันการทุจริตชิงรุกดຌวยการยกระดับธรรมาภิบาลพืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการด านินงาน
อยางปรง฿ส มีนวทาง฿นการป้องกันความสีไยงทีไอาจกอ฿หຌกิดการทุจริต รวมทัๅงสามารถยับยัๅง  

การทุจริตทีไอาจกิดขึๅนเดຌ ซึไงนวทางดังกลาวจะน าเปสูการลดการทุจริต฿นภาพรวมของประทศเทย
ละสามารถกຌเขปัญหาการทุจริตเดຌอยางยัไงยืน (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91) 

ส านักงาน ป.ป.ท. ป็นผูຌรวมรับผิดชอบงบประมาณละด านินการประมิน ITA      
อยางตอนืไองมาตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนวยงานภาครัฐ
ทีไส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน ITA จ านวน 222 หนวยงาน ประกอบดຌวย สวนราชการ
ระดับกรม จ านวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ดังนัๅน พืไอ฿หຌการประมิน ITA  

ทีไอยู฿นความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ รงรียนนายรຌอยต ารวจ 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

฿นฐานะสถาบันการศึกษาทีไมีบุคลากรซึไงมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญดຌานการประมิน ITA 
ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ละพืไอด านินครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการด านินงานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดยมีจตนารมณ์ทีไมุงหวัง ฿หຌหนวยงานภาครัฐกลุมป้าหมาย 

เดຌน าขຌอมูลผลการประมินเปป็นนวทาง฿นการขับคลืไอนมาตรการชิงบวกดຌานการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ฿หຌป็นทีไประจักษ์ตอสาธารณะทัๅง฿นระดับชาติละระดับสากล อันจะสงผลตอ
การยกระดับคาดัชนีการรับรูຌการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประทศเทย 

฿หຌดียิไงขึๅน ละบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปราม 

การทุจริตระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีไก าหนดเวຌวา ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติ 
ตຌานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) รวมกันตอเป (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560) 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 พืไอประมินผลดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงาน

ภาครัฐทีไขຌารับการประมิน 
1.2.2 พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุง/พัฒนาดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส 

฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมิน 

1.2.3 พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอนะ฿นการจัดท ามาตรการ฿นการป้องกันละปราบปราม 

การทุจริตทัๅง฿นระดับนยบายละ฿นระดับปฏิบัติ 

1.3 ประยชน์ทีไจะเดຌรับ 

1.3.1 หนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมินเดຌรับทราบระดับคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการด านินงาน ท า฿หຌกิดความตระหนักละ฿หຌความส าคัญ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกิดคุณธรรมละ
ความปรง฿สมากยิไงขึๅน 

1.3.2 หนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมินเดຌน าขຌอสนอนะจากการประมินมาจัดท า
ผนงาน ครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน
ของหนวยงาน 

1.3.3 หนวยงานก ากับดูลเดຌรับขຌอสนอนะ฿นการจัดท ามาตรการ฿นการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ทัๅง฿นระดับนยบายละ฿นระดับปฏิบัติ 

1.4 กลุมป้ำหมำย 

 หนวยงานภาครัฐทีไส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน จ านวน 222 หนวยงาน 
ประกอบดຌวย สวนราชการระดับกรม จ านวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด   
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1.5 ดัชนีละตัวชีๅวัดกำรประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนภำครัฐ 

การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป็นการประมินชิงบวกทีไครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐ฿นทุกมิติ ตัๅงตการบริหารงานของผูຌบริหารละการปฏิบัติงาน  

ของจຌาหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน ตลอดจนประมิน ระบบงาน ดยฉพาะกระบวนการปຂดผยขຌอมูล 
กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความปรง฿ส รวมถึงขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงานละ  

การ฿หຌบริการทีไมีมาตรฐานละมีความป็นธรรม เมลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะทีไดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมเปจนถึงการประมิน วัฒนธรรม ฿นหนวยงานทีไมุงนຌนการสรຌางสริมวัฒนธรรม
ละคานิยมสุจริต ละประมินนวทาง฿นการป้องกันการทุจริตละการป้องกันการปฏิบัติงาน  

ทีไอาจจะกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน ตลอดจนประมินผลการปฏิบัติงาน฿นภาพรวมทีไสะทຌอน 

เดຌจากการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นละผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก ซึไงลຌวนตมี
ควำมส ำคัญละสำมำรถสะทຌอน฿หຌหในถึงคุณลักษณะทีไดี฿นกำรด ำนินงำนทีไมีคุณธรรม ละ 

มีธรรมำภิบำล ทีไหนวยงำนภำครัฐละจຌำหนຌำทีไของรัฐ พึงจะตຌองมีละยึดถือปฏิบัติเดຌป็นอยำงดี 
กรอบกำรประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) บงออกป็น 5 ดัชนี ดังนีๅ 
(1) ดัชนีความปรง฿ส (Transparency Index) 

(2) ดัชนีความพรຌอมรับผิด (Accountability Index) 

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร (Integrity Culture Index) 

(5) ดัชนีคุณธรรมการท างาน฿นหนวยงาน (Work Integrity Index) 

 

 

 

 

 

 

  



๑ 

 

ผนภำพทีไ 1.1 กรอบนวคิดกำรประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ITA 

ควำมปรง฿ส 

การปຂดผยขຌอมลู 

การมีสวนรวม 

การจัดซืๅอจดัจຌาง 

EB1 – 1 – 2

EB2 – 3 – 4

EB3 – –

ควำมพรຌอมรับผิด 

การด านินงานตามภารกิจ 

การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ 

จตจ านงสจุริต 

การจัดการรืไองรຌองรียน 

EB4 – 5 – 6

EB5 – 7 – 8

EB6 1 9

EB7 2 10

ควำมปลอดจำกกำรทุจริต 

฿นกำรปฏิบัติงำน 
การรับสินบน EB8 3 – 5 11 – 13

วัฒนธรรมคุณธรรม 

฿นองค์กร 

การสริมสรຌางวัฒนธรรมสจุริต 

การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน 

ผนป้องกันละปราบปราม 

การทุจริต 

การตรวจสอบถวงดุลภาย฿น 

EB9 6 – 8 –

EB10 9 –

EB11 10 –

– 11 – 12 –

คุณธรรมกำรท ำงำน 

฿นหนวยงำน 

มาตรฐานละความป็นธรรม 

฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 
คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 13 – 14 14 – 15

– 15 – 19 –
4 
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บททีไ 2 

ดัชนี ตัวชีๅวัด ละกณฑ์การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 

฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

2.1 กณฑ์การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ  
2.1 .1 ดัชนี ความปรง฿ส  ป็ นดัชนีทีไ ประมินกีไ ยวกับกระบวนการของหน วยงาน 

฿นการปຂดผยขຌอมูลของหนวยงานอยางตรงเปตรงมา มีความถูกตຌอง ชัดจน ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน 
ประชาชนละภาคประชาสังคม สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌสะดวก สามารถตรวจสอบการด านิน 

ของหนวยงานตามนยบายทีไประกาศ฿หຌเวຌกับประชาชน สรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกัน นอกจากนัๅน 

ยังพิจารณาถึงกระบวนการของหนวยงาน฿นการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของหนวยงานซึไงถือป็นหลักการทีไส าคัญอยางหนึไงของความปรง฿ส 
รวมเปถึงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงหนวยงานจะตຌองด านินการ฿หຌป็นเปตามหลักการความปรง฿ส
ตามทีไระบุ เวຌ฿นกฎหมาย ดยหนวยงานจะตຌองมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ 

กจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿หຌด านินการอยางป็นรูปธรรม ดยดัชนีความปรง฿ส ประกอบดຌวย 3 ตัวชีๅวัด 
ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน฿นตละตัวชีๅวัด (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนีๅ 
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การปຂดผยขຌอมูล 

วัตถุประสงค์ พืไ อ฿หຌหนวยงานทีไ รับการประมินมีการปຂด ผยขຌอมูลของหนวยงานอยาง
ตรงเปตรงมา มีความถูกตຌอง ชัดจน ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสารเดຌสะดวก ละสามารถตรวจสอบการด านินของหนวยงานตามนยบายทีไประกาศเวຌ 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB1 (1) หนวยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ 

฿นการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะ
ผานวใบเซต์ของหนวยงาน1 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ ฿นการด านินการก าหนด฿หຌมีการผยพรขຌอมูลผานวใบเซต์ 
ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด    
        ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ 
        ของหนวยงานดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
         ลักษณะ/ประภทขຌอมูลทีไหนวยงานตຌองผยพรตอสาธารณะ 

          วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะ 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

EB1 (2) หนวยงานมีการปຂดผย
ขຌอมูลขาวสารทีไป็นปัจจุบัน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์
ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌองกับประดในตางโ  
        อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน 

 – ครงสรຌางหนวยงาน 

 – ภารกิจของหนวยงาน 

 – ผูຌบริหารหนวยงาน 

       นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน 

       ผนปฏิบัติราชการประจ าป  ละการติดตามประมินผล 

            การด านินการตามผนปฏิบัติราชการประจ าป 
       ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
       มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน 

       มาตรฐานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ (ฉพาะหนวยงานทีไมี   
           ภารกิจ฿หຌบริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E1 หนวยงานมีการปຂดผยขຌอมู ล
กีไยวกับการด านินงานของหนวยงาน
อยางชัดจน ถูกตຌอง ครบถຌวน ละป็น
ปัจจุบัน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E2 จຌาหนຌาทีไของหนวยงาน฿หຌขຌอมูล
กทานอยางปรง฿ส เมปຂดบังหรือ
บิดบือนขຌอมูล 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

หมายหตุ: 1. ตามนยบายรัฐบาลการขับคลืไอนระบบราชการ 4 .0 ละป็นกระบวนการบืๅองตຌน฿นการสงสริม฿หຌกิดทิศทาง  
Open Government Data ฿นอนาคต 
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การมีสวนรวม 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีกระบวนการ฿นการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชน 
หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียของหนวยงานเดຌมีสวนรวม฿นการด านินงานของหนวยงาน ชน การสดง
ความคิดหใน รวมรับรูຌ ละรวมคิด หรือรวมสนอความหใน฿นการตัดสิน฿จปัญหาส าคัญ หรือยกระดับ
เปสูการมีสวนรวม฿นการประสานพลังระหวางภาครัฐละภาคสวนอืไนโ (Collaboration) พืไอยกระดับ
การพัฒนาประทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการ฿หຌบริการ หรือการสรຌางนวัตกรรม฿นการตอยอด  
ทัๅง฿นรูปของนวัตกรรมชิงนยบาย นวัตกรรมการ฿หຌบริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือ
การกຌปัญหาความตຌองการของประชาชนทีไมีความสลับซับซຌอน ละรับผิดชอบตอความส ารใจรวมกัน 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB2 (1) หนวยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌ
ภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม 

฿นการด านินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด  
       ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามา  
        มีสวนรวม฿นการด านินงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
        กลุมภารกิจหรือลักษณะงานทีไจะตຌอง฿หຌภาคประชาชนหรือ 

            ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

        วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือ 

            ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
EB2 (2) หนวยงานมีการปฏิบัติตาม
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌ
ภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชน
หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌมีสวนรวม฿นการด านินงาน ซึไงจะตຌองมี
รายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือ    
        หลักฐานอืไนโ ทีไหมาะสม 

 มีนืๅอหาสดงถึงตัวอยางการด านินงานตามทีไระบุเวຌ฿นกรอบ   
        นวทางละขัๅนตอน ตามขຌอ EB2 (1) 
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บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E3 หนวยงานมีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชน/ผู ຌร ับบริการ/ผู ຌม ีสวนเดຌ 
ส วน ส ีย  สด งค วาม ค ิด ห ใน ต อ 

การด านินงานตางโของหนวยงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E4 หน วยงาน฿หຌ ความส าคั ญ กั บ 

ความคิดหในของประชาชนผูຌรับบริการ/
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอน าเปปรับปรุง
ละพัฒนาการด านินงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

ตัวชีๅวัดทีไ 3. การจัดซืๅอจัดจຌาง 
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการด านินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน 
ทีไปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตรวจสอบเดຌ ละมีความคุຌมคา กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจกัษ์  
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB3 (1) หนวยงานมีการวิคราะห์ผล
การจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป (ทีไผานมา) 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง
ประจ าป (ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นรายงาน 

 มีนืๅอหาสดงถึงผลการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงมีรายละอียด   
         อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ 
          สรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
  ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซืๅอจัดจຌาง 
  ขຌอสนอนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซืๅอจัดจຌาง 
 มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

EB3 (2) หนวยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ 

฿น ก ารด า นิ น ก า ร พืไ อ ส ง ส ริ ม       
ความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ฿นการ
ด านินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงจะตຌองมีรายละอียดดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด 

        ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการด านินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอ   
        จัดจຌาง ประกอบดຌวย วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการด านินการ 
        ฿นรืไองตางโ ดังตอเปนีๅ 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

        การผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป1 
        การบันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง 
                อยางป็นระบบ2 

        การป้องกันผูຌทีไมีหนຌาทีได านินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางป็น 

                ผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา3 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
EB3 (3) หนวยงานมีการผยพร
ผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป1 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌาง
ประจ าปของหนวยงาน ดังนีๅ 
 ป็นหลักฐานทีไสดงถึงการผยพร฿นตละชองทาง ดังนีๅ 
           ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถายหนຌาจอ) 
  ระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน (Link) 
   การปຂดประกาศ ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงาน (ภาพถาย) 

EB3 (4) หนวยงานมีการผยพร
บันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอน
การจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นระบบ2 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลการจัดซืๅอ
จัดจຌางของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลทีไบันทึกรายละอียด 

        การจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไ งสดงรายการจัดซืๅอจัดจຌางทุกรายการ 

        ตามทีไระบุ฿นผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป 4 ซึไงมีรายละอียด 

        อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ5 
        ชืไอรายการทีไจัดซืๅอจัดจຌาง 
        วงงินงบประมาณ 

        ราคากลาง 
        วิธีการซืๅอหรือจຌาง 
        ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ 

        ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง 
        หตุผลทีไคัดลือกดยสรุป  

        ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง 
หมายหตุ:          1. รายละอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัตกิารจัดซืๅอจดัจຌางละการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัตกิารจัดซืๅอจดัจຌางละการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4. ยกวຌนการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานเมสามารถปຂดผยรายละอียดเดຌตามกฎหมาย 

  5. ตามบบ สขร.1 
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 2.1.2 ดัชนีความพรຌอมรับผิด ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับกระบวนการผยพรผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปของหนวยงาน ละกระบวนการประมินผลการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการ 

฿นปทีไผานมา พืไอสะทຌอน฿หຌสาธารณชนเดຌติดตามตรวจสอบวาหนวยงานเดຌด านินภารกิจตามพันธกิจ
ของหนวยงานละกอ฿หຌกิดประยชน์ตอประทศละประชาชนอยางทຌจริงหรือเม นอกจากนีๅ  
ยังประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไของหนวยงาน ทีไสดงถึงความมุงมัไนตัๅง฿จปฏิบัติงาน
อยางตใมประสิทธิภาพ ละนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไ  
ผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ งานตไ า รวมถึงประมินกีไยวกับทัศนคติของผูຌบริหารของหนวยงาน  
ดยการสดงจตจ านงทีไนวนวาจะบริหารงาน฿หຌบรรลุตามพันธกิจของหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล
พืไอ฿หຌสาธารณชนกิดความชืไอมัไน ละประมินกีไยวกับกระบวนการของหนวยงาน฿นการ 

฿หຌความส าคัญกับการรับฟังสียงสะทຌอนหรือขຌอรຌองรียนจากผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียหรือ
สาธารณชน ดยจะตຌองมีกระบวนการจัดการละตอบสนองตอขຌอรຌองรียนอยางหมาะสม ซึไงหนวยงาน
จะตຌองมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบกจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿หຌด านินการอยางป็น
รูปธรรม ดยดัชนีความพรຌอมรับผิด ประกอบดຌวย 4 ตัวชีๅวัด ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน 

฿นตละตัวชีๅวัด (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนีๅ 
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การด านินงานตามภารกิจ 

วัตถุประสงค์ พื ไอ฿ห ຌหนวยงานที ไร ับการประมินมีการผยพรรายงานการประมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการ฿นปที ไผานมา ละมีการผยพรผนปฏิบัติราชการประจ าป  
พืไอ฿หຌสาธารณชนเดຌติดตามตรวจสอบวาหนวยงานเดຌด านินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงานละ
กอ฿หຌกิดประยชน์ตอประทศละประชาชนหรือเม ตลอดจนประมินกลเกการก ากับติดตาม 

การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าปของหนวยงาน 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์  
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB4 (1) หนวยงานมีการผยพร
ผนปฏิบัติราชการประจ าป 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มี นืๅ อหาสดงถึงการผยพรผนปฏิบัติ ราชการประจ าป  
       ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
  ผนงาน 

  ครงการ 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

EB4 (2) หน วยงานมี การผยพร
รายงานการประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผนปฏิบั ติ ราชการประจ าป  
(ทีไผานมา) 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผล
การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าป (ทีไผานมา) ซึไงจะตຌอง 

มีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบัติงาน    
        ตามผนปฏิบัติราชการ฿นปทีไผานมา ดังนีๅ 
  ผลการประมิน 

  ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงละพัฒนา 
EB4 (3) หนวยงานมีการผยพร 
การก ากับติดตามการด านินงานตาม
ผนปฏิบัติราชการประจ าป 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรการก ากับติดตาม 

การด านินงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรผลการก ากับติดตามผลการด านินงาน   
       ตามทีไระบุ฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย     
       ดังนีๅ 
  ความกຌาวหนຌาของการด านินครงการหรือกิจกรรม 

  การ฿ชຌจายงบประมาณ 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E5 หนวยงานก าหนดครงการหรือ
การด านินงานตางโ ทีไ กอ฿หຌ กิด
ประยชน์ตอประทศละประชาชน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E6 ห น ว ย ง า น มี ก า ร น า ส น อ
ความกຌาวหนຌ าการด านินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชีๅวัดทีไ 2. การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ 
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการก ากับตรวจสอบจຌาหนຌาทีไของหนวยงาน 
พืไอ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมประสิทธิภาพ ละมุงตอบสนองตอผูຌรับบริการหรือประชาชน 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(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 กลเก หรือการวางระบบ
฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละ 

การด า น ินการก ับ จ ຌาหน ຌาที ไผู ຌมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ า 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไ 
ผูຌมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตไ า ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด   
       ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานละการด านินการกับ   
        จຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตไ า ดยจะตຌองมีรายละอียด 

        อยางนຌอย ดังนีๅ 
  หลักกณฑ์การประมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

  หลักกณฑ์การพิจารณา฿หຌคุณหรือ฿หຌทษตอผูຌปฏิบัติงาน 

               ตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน฿นระดับตางโ 

  วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการบริหารผลการปฏิบัติงาน    
                  ละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ า 
 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E7 จຌาหนຌาทีไของหนวยงาปฏิบัติงาน
ดยมุงตอบสนองความตຌองการของ 
ผูຌมาติดตอหรือรับบริการ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E8 จຌาหนຌาทีไของหนวยงานพรຌอม
ปรับปรุงกຌเขหรือสดงความรับผิดชอบ
หากปฏิบัติงานผิดพลาด 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชีๅวัดทีไ 3. จตจ านงสุจริตของผูຌบริหาร 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌบริหารของหนวยงานทีไรับการประมินเดຌสดงถึงจตจ านงสุจริตละ 

ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌส ารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล  
ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB6 หนวยงานมีการผยพรจตจ านง
สุจริตของผูຌบริหารตอสาธารณชน1 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรจตจ านงสุจริตของ
ผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน ผานระบบครือขายสารสนทศของ
หนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรจตจ านงสุจริตของผูຌบริหารสูงสุด   
       ของหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
  ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌส ารใจตามพันธกิจของ 
               หนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล 

  มีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I1 ผูຌบริหารของหนวยงานทาน มุงมัไน
ปฏิบัติงานอยางปรง฿สละซืไอสัตย์สุจริต 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E9 ผูຌ บ ริ ห ารของห น วย งาน มุ งมัไ น
ปฏิบัติงานอยางปรง฿สละซืไอสัตย์สุจริต 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
หมายหตุ: 1. กรณีผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานคนปัจจุบันป็นบุคคลคนดียวกันกับผูຌบริหารทีไเดຌสดงจตจ านงสุจริตเปลຌว  

฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถ฿ชຌอกสารหลักฐานดิมเดຌ ตตຌองมีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ ละ 

มีนืๅอหาทีไสดงถึงความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌส ารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชีๅวัดทีไ 4. การจัดการรืไองรຌองรียน 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมิน฿หຌความส าคัญ฿นการรับฟังสียงสะทຌอนหรือ 

ขຌอรຌองรียนจากผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียหรือสาธารณชน ละจะตຌองมีกระบวนการจัดการ
ละตอบสนองตอขຌอรຌองรียนอยางหมาะสม 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB7 หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลเก หรือการวางระบบ฿นการจัดการ
รืไองรຌองรียนของหนวยงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด 

 ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ดยจะตຌอง   
       มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
  ชองทางการรับรืไองรຌองรียน 

  กระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน 

  การตอบสนองตอรืไองรຌองรียน 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I2 ทานรับทราบชองทางของหนวยงาน
ทีไทานจะสามารถรຌองรียนการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของหนวยงานเดຌ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E10 ท านร ับทราบช องทางของ
หนวยงานทีไทานจะสามารถรຌองรียน 

การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงานเดຌ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2.1.3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 

฿นการปฏิบัติงาน ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับพฤติกรรมการทุจริตของจຌาหนຌาทีไ ชน การรียกรับ
สินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดจากผูຌอืไน การ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไหรือต าหนงหนຌาทีไ                
฿นการอืๅอประยชน์ตอตนอง หรือผูຌอืไน การสวงหาผลประยชน์รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน ละ
ประมินกีไยวกับกระบวนการ฿นการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันการรับ
สินบน ตลอดจนการประมินการชีๅมูลความผิดละรืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต  

จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองดຌวย ดยดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย  
1 ตัวชีๅวัด ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนีๅ 
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การรับสินบน 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินเดຌรับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบน 

ทีไกิดขึๅนอันจะน าเปสูการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน  
ทีไชัดจนละป็นรูปธรรม 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB8 หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกัน
การรับสินบน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก 
หรือระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหาร   
        สูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการป้องกันการรับสินบน 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I3 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาจຌาหนຌาทีไ
ของหน วยงานท าน มี การรี ยกหรื อ 

รับสินบนจากผูຌอืไน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I4 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาจຌาหนຌาทีไ
ของหนวยงานทาน มีการปฏิบัติหนຌาทีไ
ห รือ ฿ชຌ อ านาจหนຌ าทีไ  พืไ อสวงหา
ผลประยชน์กตนอง ญาติพีไ นຌ อง  
พวกพຌอง หรือผูຌอืไน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

I5 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาผูຌบริหาร
ของหน วย งานท าน  มี ก ารก าหน ด
นยบาย ครงการหรือสัมปทานของ
หนวยงาน พืไอสวงหาผลประยชน์
รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E11 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมา ทานคย
ถูกรียกสินบนหรือ฿หຌสินบนกจຌาหนຌาทีไ
ของหนวยงาน1 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E12 ฿น ระย ะ วล า  1  ป ทีไ ผ าน ม า
จຌาหนຌาทีไของหนวยงาน มีการปฏิบัติ
หนຌาทีไหรือ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไ พืไอสวงหา
ผลประยชน์ ก ตนอง ญ าติ พีไ นຌ อง  
พวกพຌอง หรือผูຌอืไน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E13 ฿น ร ะย ะ วล า  1  ป ทีไ ผ าน ม า 
ผูຌบริหารของหนวยงาน มีการก าหนด
นยบาย ครงการหรือสัมปทานของ
หนวยงาน พืไอสวงหาผลประยชน์
รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

หมายหตุ: 1. ตัวชีๅ วัดผนบูรณาการตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ ละตัวชีๅวัด ป้าหมายการพัฒนาทีไ ยัไ งยืน  
  (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประทศเทย 

 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน จะมีการน ารืไองชี ๅมูลความผิดละรืไองกลาวหา
รຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะนน ดังนีๅ  
 (1) รืไองทีไมีการชีๅมูลความผิด 

 (2) รื ไองกลาวหารຌองรียนที ไกี ไยวขຌองกับการทุจริต ดยป็นรืไองที ไม ีการเตสวนขຌอทใจจริง  

  ฿นรืไองกลาวหาดังกลาว 

ทัๅงนี ๅ จะ฿ชຌขຌอมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. ละส านักงาน ป.ป.ท. ละป็นรืไองทีไมูลหตุกิดขึๅนตัๅงต  
ปพ.ศ. 2558 ป็นตຌนมา  
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2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับความพยายาม 

ของหนวยงาน฿นการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน 
รวมถึงนวทาง฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นหนวยงานทีไป็นรูปธรรม ละชัดจน 
ผานกลเกการจัดท าผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต ละการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
รวมเปจนถึงการประมินกลเกการตรวจสอบภาย฿นหนวยงาน ทีไมีความป็นอิสระ เมถูกทรกซง 
ปราศจากอคติ มีความป็นกลาง ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นการป้องกันการทุจริต 

฿นหนวยงาน ดยประกอบดຌวย 4 ตัวชีๅวัด ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน฿นตละตัวชีๅวัด 
(ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนีๅ 
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การสริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการสงสริมละปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

อยางซืไอสัตย์สุจริตละเมทนตอการทุจริต ละพัฒนา฿หຌป็นวัฒนธรรมละคานิยมของหนวยงาน 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB9 หน วยงานมีการสริมสรຌาง
วัฒนธรรมละค านิ ยมสุ จริตละ 

การตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการสริมสรຌางวัฒนธรรมละ
คาน ิยมส ุจร ิตละการตอต ຌานการทุจริต฿นหนวยงาน ซึ ไงจะตຌองมี
รายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
  มีลักษณะป็นภาพหรือรายงาน 

    สดงถึงการด านินการหรือจัดกิจกรรม ซึไ งมีวัตถุประสงค์ 
         พืไอการสริมสรຌางวัฒนธรรมหรือคานิยม฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน   
         อยางซืไอสัตย์สุจริต 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I6 ผูຌบริหารหรือจຌาหนຌาทีไอาวุส 

฿นหนวยงานทาน ปฏิบัติงานอยาง
ซืไอสัตย์สุจริต จนป็นบบอยาง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไรุน฿หมโ ถือปฏิบัติตาม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

I7 ทานหในวาการกระท าการทุจริต
ป็นรืไองทีไนาละอาย 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I8 หากทานพบหในวามีผูຌกระท า 

การทุจริต฿นหนวยงาน ทานเมลังลทีไจะ
รຌ อ ง รี ย น ห รื อ  จຌ งขຌ อ มู ล ฿หຌ  ก
หนวยงานตรวจสอบ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

ตัวชีๅวัดทีไ 2. การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการศึกษาวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการ 

ความสีไยงกีไยวกับการกิดผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน พืไอพัฒนาเปสูการก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน 

 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB10 (1) หนวยงานมีการวิคราะห์
ความสีไยง ละการจัดการความสีไยง
กีไ ย ว กั บ ผ ล ป ระ ย ช น์ ทั บ ซຌ อ น 

฿นหนวยงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละ 

การจัดการความสีไ ยงกีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน ซึไ งจะตຌองมี
รายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นรายงาน 

 มีนืๅอหาสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการความสีไยง   
        กีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน 

 มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับ 

        มอบอ านาจ 

EB10 (2) หน วยงานมี การก าหนด
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ       
฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน                  
฿นหนวยงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน ซึไ งจะตຌองมี
รายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด    
        ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 มีกรอบนวทางการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
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ตัวชีๅวัดทีไ 3. ผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมิน฿หຌความส าคัญ฿นการป้องกันละปราบปราม 

การทุจริต฿นหนวยงาน ดยจัดท าป็นผนปฏิบัติการทีไชัดจนละมีการด านินการอยางจริงจัง 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB11 (1) หนวยงานมีการจัดท าผน
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต
หรือผนทีไกีไยวขຌอง 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงผนป้องกันละปราบปราม 

การทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌองของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นผนปฏิบตัิการ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการด านินการซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอป้องกันละ
 ปราบปรามการทุจริต฿นหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
  รายชืไอครงการหรือกิจกรรม 

  วัตถุประสงค์ของครงการหรือกิจกรรม 

  ระยะวลาทีไจะด านินการของตละครงการหรือกิจกรรม 

 มีการหในชอบหรือลงนามดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ 

        ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

EB11 (2) หน วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด า นินงานตามผน
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต
หรือผนทีไกีไยวขຌอง 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงผลการก ากับติดตามการด านินงาน
ตามผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะตຌอง
มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นรายงาน 

 มีนืๅอหาสดงถึงผลการก ากับติดตามการด านินงาน/ความกຌาวหนຌา   
       ของครงการหรือกิจกรรมทีไระบุ฿นผนป้องกันละปราบปราม 

       การทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง 
   มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับ 

       มอบอ านาจ 

 

 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I9 หนวยงานของทาน฿หຌความส าคัญ
฿นการป้องกันเม฿หຌกิดผลประยชน์ 
ทับซຌอน฿นหนวยงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I10 หนวยงานของทานมีครงการ
หรือกิจกรรม พืไอป้องกันการทุจริต
หรือสงสริมคุณธรรม฿นหนวยงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

ตัวชีๅวัดทีไ 4. การตรวจสอบถวงดุลภาย฿น 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีกลเกการตรวจสอบภาย฿นหนวยงาน ทีไมีความป็นอิสระ 
เมถูกทรกซง ปราศจากอคติ มีความป็นกลาง ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นการป้องกัน
การทุจริตรวมเปถึงมีกระบวนการลงทษทางวินัยตอจຌาหนຌาทีไผูຌกระท าการทุจริตอยางจริงจัง 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I11 หนวยงานของทานมีการตรวจสอบ 
ละลงทษทางวินั ยตอจຌ าหนຌ าทีไ
ผูຌกระท าการทุจริตอยางจริงจัง 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I12 กลุมงานตรวจสอบของหนวยงาน
ทานมีความป็นอิสระ เมถูกทรกซง 
ปราศจากอคติ มีความป็นกลาง ละ
฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน ์

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการท างาน฿นหนวยงาน ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับกระบวนการ 

ของหนวยงานทีไสดงถึงการ฿หຌความส าคัญกีไยวกับการก ากับดูลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ  
฿หຌ ป็นเปตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานอยางครงครัด ส งผล฿หຌ กิดมาตรฐานละ 

ความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ ละประมินกระบวนการมุงตอบสนองตอผูຌรับบริการ
หรือประชาชน ดຌวยการพัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวก การ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดง
ขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ (กรณีทีไป็นหนวยงาน฿หຌบริการ อนุมัติ อนุญาต) ละประมินกระบวนการ 

ของหนวยงานทีไสดงถึงการมีคุณธรรม฿นการบริหารงานบุคคลภาย฿นหนวยงาน ทัๅง฿นดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชน การคัดลือก การบรรจุ  ต งตัๅ ง ยกยຌ าย พิจารณาความดีความชอบ  
ดຌานกระบวนการสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานละการธ ารงรักษาคนดี คนกง ละดຌานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ ชน การ฿ชຌจายงินงบประมาณจะตຌองป็นเปอยางปรง฿ส ละ
จะตຌองพิจารณา฿ชຌจาย฿นสิไงทีไจ าป็นตอการด านินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุຌมคาละ 

กิดประยชน์สูงสุด  
ดยมืไอมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณลຌว กใจะตຌองมีการรายงานตามขຌอทใจจริงชนกัน  

การมอบหมายงาน฿หຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาจะตຌองค านึงถึงขอบขตอ านาจหนຌาทีไตามกฎหมาย ขอบขต
ตามค าบรรยายลักษณะงานทีไหนวยงานก าหนด หรือขอบขตตามภารกิจ หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ  
มีความป็นธรรม ทาทียม เมลือกปฏิบัติ ซึไงหนวยงานจะตຌองมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ 

การวางระบบก จຌ าหนຌ าทีไ ทีไ กีไ ยวขຌอง฿หຌ ด านิ นการอย างป็ นรูปธรรม ดยดัชนีคุณธรรม                                 
การท างาน฿นหน วยงาน ประกอบดຌวย 2 ตัวชีๅ วัด ละมี กณฑ์ การประมิน฿นตละตัวชีๅ วัด                                
(ส านักงาน ป.ป.ช., 2560)  ดังนีๅ 
ตัวชีๅวัดทีไ 1. มาตรฐานละความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการก ากับดูล มาตรฐานละความป็นธรรม 

฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ ทีไป็นรูปธรรมทีไชัดจน  
ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์  
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

EB12 (1) หนวยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ 

฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
จຌาหนຌาทีไตามคูมือหรือมาตรฐาน              
การปฏิบัติงาน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ
ระบบ฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด  
        ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

 มีกรอบนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 
       ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดยจะตຌองมีรายละอียด  
       อยางนຌอย ดังนีๅ 
  วิธีการตรวจสอบ 

  ขัๅนตอนการตรวจสอบ 

 มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
EB12 (2) หนวยงานมีการผยพร
กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการ
สดงขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ (ฉพาะ
ห น วย งาน ทีไ มี ภ า รกิ จ ฿หຌ บ ริ ก า ร
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 
หมายหตุ : กรณี ทีไ ป็นหน วยงาน 

ทางน ยบายหรือหน วย งานทาง
วิชาการ฿หຌตัดนๅ าหนักตัวชีๅวัดนีๅออก  
เมน ามาพิจารณาคะนน 

หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรกระบวนการอ านวย
ความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดงขัๅนตอน ละ
ระยะวลาทีไ฿ชຌ ดังนีๅ 
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ   
       การ฿หຌบริการประชาชน ดังนีๅ 
  ประภทงานบริการ 

  ขัๅนตอน 

  ระยะวลาทีไ฿ชຌ 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I13 จຌ าหนຌ าทีไ ฿นหน วย งานท าน
ป ฏิ บั ติ ง าน ด ย ยึ ด ถื อ  น วท า ง 
การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I14 หนวยงานของทานมีการก ากับ
หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
จຌาหนຌาทีไ ฿หຌ ป็นเปตามคูมื อหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยูสมอ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. คุณธรรมการบริหารงาน 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินเดຌรับทราบละตระหนักถึงการรับรูຌกีไยวกับ 

การบริหารงานทัๅงดຌานทรัพยากรบุคคล ดຌานงบประมาณ ละดຌานการมอบหมายงาน พืไอปรับปรุง
กຌเข฿หຌการบริหารงานภาย฿นของหนวยงานมีคุณธรรมมากขึๅน 

ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

I15 หนวยงานของทานปราศจาก
การซืๅอขายต าหนงหรือ฿ชຌสຌนสาย 

฿นการบรรจุ ตงตัๅง ยกยຌาย ลืไอน
ระดับ ลื ไอนต าหนงของผู ຌบริหาร
ละจຌาหนຌาทีไ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I16 หนวยงานของทานมีการพิจารณา
ความดีความชอบ คัดลือกจຌาหนຌาทีไ
พืไอขຌารับการฝຄกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ทุนการศึ กษา อย างปร ง฿สละ 

ป็นธรรม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

 

 

 

บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

E14 หนวยงานมีการก าหนดขัๅนตอน
การปฏิบัติงานอยางชัดจน ป็นระบบ 
ละท า฿หຌ กิดความสะดวก฿นการ
ติดตอหรือขอรับบริการ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

E15 จຌ าห นຌ าทีไ ข อ งห น วย งาน
ปฏิบัติงานตามขัๅนตอนละระยะวลา
ทีไก าหนดอยางครงครัด 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตวัลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 
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ขຌอค าถาม กณฑ์การประมิน 

I17 จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทาน เมมี
การบิกงินทีไ กินจริงหรือป็นทใจ 
ชน คาปฏิบัติงานลวงวลา (O.T.)  
คาดินทาง ป็นตຌน 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I18 หน วยงานของท าน  มีการ฿ชຌ
จายงินงบประมาณตามความจ าป็น
ละกิดความคุຌมคาสูงสุด 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

I19 หัวหนຌางานของทาน มอบหมาย
งานกทานอยางป็นธรรม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบค าถาม ดังนีๅ 
 หในดຌวย 

 คอนขຌางหในดຌวย 

 คอนขຌางเมหในดຌวย 

 เมหในดຌวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ: ส าหรับขຌอค าถามทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ ฿นกรณีทีไหนวยงานมีระบียบ 
ขຌอบังคับ หรือนวทางปฏิบัติทีไก าหนดเวຌอยูดิมลຌว ขอ฿หຌผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบ
อ านาจ สัไงการ฿หຌน าระบียบ ขຌอบังคับ หรือนวทางปฏิบัติดังกลาว เปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรมทีไชัดจนละมีกลเก 

การก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
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2.2 การค านวณคะนนคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
             การ฿หຌคะนนการ฿หຌคะนนของตละขຌอค าถาม มีหลักกณฑ์ (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ 

2.2.1 บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์  จะมีการ฿หຌคะนนตามค าตอบของตละ 

ขຌอค าถาม ดยพิจารณาตามอกสารหลักฐานทีไอຌางอิงประกอบค าตอบ ดยมีการ฿หຌคะนนดังนีๅ 
กรณี ค าตอบละอกสารหลักฐาน คะนน การอุทธรณ์ 

1 มีการด านินการ ละมีอกสารหลักฐานถูกตຌองครบถຌวน 100 – 
2 มีการด านินการ ตอกสารหลักฐานเมถูกตຌองครบถຌวน 0 เดຌ 
3 เมมีการด านินการ นืไองจากมีหตุผลอืไนทีไสดงถึงความจ าป็น 

ชน ขຌอค าถามขัดยຌงกับกฎหมาย ระบียบหรือขຌอบังคับของ
หนวยงาน ป็นตຌน ละมีอกสารหลักฐานอันนาชืไอถือ 

เมคิด
นๅ าหนัก
คะนน 

– 

4 เม มี ก ารด า นิ น ก าร  นืไ อ งจากมี ห ตุ ผ ล อืไ นทีไ  สด งถึ ง 

ความจ าป็น ชน ขຌอค าถามขัดยຌงกับกฎหมาย ระบียบหรือ
ขຌอบังคับของหนวยงาน ป็นตຌน ตเมมีอกสารหลักฐานหรือ
อกสารหลักฐานเมนาชืไอถือ 

0 เมเดຌ 

5 เมมีการด านินการ ดยเมมีหตุผลจ าป็น 0 เมเดຌ 
หมายหตุ: 1. กรณีสวนราชการระดับจังหวัด ฿หຌพิจารณาการด านินการ฿นภาพรวมของจังหวัด (เม฿ชการด านินการของ ส านักงาน  
  จังหวัดหรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง฿นจังหวัด) 
 2. กรณีหนวยงานทีไมีสวนงานภาย฿นระดับพืๅนทีไหรือสาขา ฿หຌพิจารณาการด านินการ฿นภาพรวมของหนวยงาน  
  (เม฿ชการด านินการของสวนกลางหรือสวนงานภาย฿นหง฿ดหงหนึไง) 
 

2.2.2 บบส ารวจความคิดหในผูຌ มีสวนเดຌสวนสียภาย฿น  จะมีการ฿หຌคะนน 

ตามตัวลือกค าตอบของตละขຌอค าถามซึไงมีค าตอบ 4 ตัวลือก ดยหากตัวลือกค าตอบทีไสดงถึง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สมากจะ฿หຌคะนนมาก สวนตัวลือกค าตอบทีไสดงถึง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สนຌอยจะ฿หຌคะนนนຌอย ดยมีคะนน 0, 33, 67 ละ 100 คะนน 

2.2.3 บบส ารวจความคิดหในผูຌ มีสวนเดຌสวนสียภายนอก  จะมีการ฿หຌคะนน 

ตามตัวลือกค าตอบของตละขຌอค าถามซึไงมีค าตอบ 4 ตัวลือก ดยหากตัวลือกค าตอบทีไสดงถึง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สมากจะ฿หຌคะนนมาก สวนตัวลือกค าตอบทีไสดงถึง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สนຌอยจะ฿หຌคะนนนຌอย ดยมีคะนน 0, 33, 67 ละ 100 คะนน 
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2.2.4 รืไองกล าวหารຌองรียนทีไ กีไ ยวขຌ องกับการทุจริต  จะป็ นการ฿หຌ คะนน  
ดยพิจารณาจากรืไองชีๅมูลความผิดละรืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต ดยป็นรืไองทีไ
มีการเตสวนขຌอทใจจริง฿นรืไองกลาวหาดังกลาว ทัๅงนีๅ จะ฿ชຌขຌอมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. ละส านักงาน 
ป.ป.ท. ละป็นรืไองทีไมูลหตุกิดขึๅนตัๅ งตป พ.ศ. 2558 ป็นตຌนมา ดยหักคะนนจากดัชนี 
ความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

 รืไองชีๅมูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติชีๅมูลความผิดจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน จะหัก 5 คะนน 

 รืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ฿หຌ เตสวนขຌอทใจจริงจຌาหนຌาทีไ ฿นหนวยงาน  
จะหักตามรຌอยละจ านวนรืไองกลาวหารຌองรียนตอจ านวนจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน  
ตรวมเมกิน 10 คะนน 

ขຌอมูลจากบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ภาย฿น ละบบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก จะถูกบันทึกน าขຌาสูปรกรม 

การประมวลผลคะนน จากนัๅนจะท าการตรวจสอบความถูกตຌองครบถຌวนของขຌอมูลละจัดการขຌอมูล
ตามหลักสถิติ ชน ขຌอมูล Error & Outlier ละขຌอมูล Missing Value ป็นตຌน ละจะประมวลผล
ละวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการประมินตามหลักการทีไส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ดยมีวิธีการค านวณ ดังนีๅ 

(1) คะนนขຌอค าถาม หมายถึง คะนนของตละขຌอค าถาม (กรณีบบส ารวจความคิดหใน                 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นละบบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก฿หຌ฿ชຌคะนนฉลีไย) 

(2) คะนนตัวชีๅวัด หมายถึง รຌอยละของคะนนจากทุกขຌอค าถาม฿นตัวชีๅวัด 

(3) คะนนดัชนี หมายถึง รຌอยละของคะนนจากทุกขຌอค าถาม฿นดัชนี 
(4) คะนนดัชนีถวงนๅ าหนัก หมายถึง คะนนดัชนีคูณรຌอยละนๅ าหนักของดัชนี 
(5) คะนน ITA หมายถงึ ผลรวมของคะนนดัชนีถวงนๅ าหนัก 
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ตารางทีไ 2.1 สรุปสัดสวนขຌอค าถามละสัดสวนคะนนดยประมาณ 

ดัชนี EBIT IIT EIT ขຌอ คะนน 

ความปรง฿ส EB1 – EB3 – E1 – E4 12 26 

ความพรຌอมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 

ความปลอดจากการทุจริต 

฿นการปฏิบัติงาน 
EB8 I3 – I5 E11 – E13 7 22 

วัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร EB9 – EB11 I6 – I12 – 12 16 

คุณธรรมการท างาน฿นหนวยงาน EB12 I13 – I19 E14 – E15 11 18 

ขຌอ 22 19 15 56  

คะนน 38 33 29  100 

              กณฑ์การประมินผลคะนนการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ มีคาคะนนระหวาง 0 – 100 คะนน ดยบงป็น 5 ระดับ ดังนีๅ 

ตารางทีไ 2.2 กณฑ์การประมินผล 

ชวงคะนน  
(คะนน) 

กณฑ์ระดับคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

 80 – 100 สูงมาก 

 60 – 79.99 สูง 

 40 – 59.99 ปานกลาง 

 20 – 39.99 ตไ า 

 0 – 19.99 ตไ ามาก 

 

 

 



 

บททีไ 3 

นวทางการประมิน 

3.1 นวทางการประมินผล 

คณะทีไปรึกษาเดຌจัดท านวทางการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน 

ของหนวยงานภาครฐัส าหรับหนวยงานทีไขຌารับการประมิน ทัๅง 222 หนวยงาน ดังสดง฿นตารางทีไ 3.1 

ตารางทีไ 3.1  นวทางการประม ินผลส าหรับผูຌประม ินละสวนราชการทีไรับการประมิน 

นวทางการประม ินผล 

ผูຌประม ิน ส วนราชการ 

1. ประสานหนวยงานทีไขຌารับการประมิน 

1.1 ขอรายชื ไอข ຌาราชการ/จ ຌาหน ຌาที ไ฿นส ังก ัด
จ านวน 2 คน พืไอป็นผูຌประสานงานประจ า
หนวยงาน 

1.2 ขอรายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ/พนักงาน/ลูกจຌาง
ของหนวยงานตามจ านวนทีไผูຌประมินก าหนด 

1.3 ขอรายชืไอผูຌขຌารับบริการ/ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

กับหนวยงานตามจ านวนทีไผูຌประมินก าหนด 

1.4 ฿หຌหนวยงานทีไขຌารับการประมินตอบค าถาม
ละรวบรวมข ຌอม ูลห ล ัก ฐาน ประกอบ 

ต าม  บ บ ส า ร ว จ ช ิง ป ร ะ จ ัก ษ ์ส  า ห ร ับ
หนวยงาน (บบส ารวจ Evidence - Based) 
พรຌอมนบอกสารหรือหลักฐานดังกลาวสง
฿หຌผูຌประมิน ตามระยะวลาทีไก าหนด 

2. ด านินการจัดกใบขຌอมูลละประมวลผลคะนน
ระดับคุณธรรมละความปรง฿สฯ 

3. จัดสงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ
บืๅองตຌน 

4. ร ับละพ ิจารณาการอ ุทธรณ ์ผลการประม ิน
คุณธรรมละความปรง฿สฯบืๅองตຌนจากหนวยงาน 

ทีไขຌารับการประมินฯ 

5. จัดสงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส  
พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการด านินงาน
ของตละหนวยงาน 

6. จัดสงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 

฿หຌก ส านักงาน ป.ป.ท. 

1. จัดสงขຌอมูล฿หຌผูຌประมินดังนีๅ 
1.1 รายชื ไอข ຌาราชการ /จ ຌาหน ຌาที ไ฿นส ังก ัด 

จ านวน 2 คน พื ไอป ็นผู ຌประสานงาน
ประจ าหนวยงาน 

1.2 รายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ/พนักงาน/ลูกจຌาง
ของหนวยงานตามจ านวนที ไผู ຌประม ิน
ก าหนด 

1.3 รายชืไอผูຌขຌารับบริการ/ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ก ับหน วยงานตามจ านวนที ไผู ຌป ระ ม ิน
ก าหนด 

1.4 ตอบละส งบบส ารวจ ช ิงป ระจ ักษ์  
(บบส ารวจ Evidence-Based) พรຌอมทัๅง
นบขຌอมูลหลักฐานประกอบตามบบ
ส ารวจช ิงประจ ักษ ์ส  าหร ับหน วยงาน  
สง฿หຌกผูຌประมินตามระยะวลาทีไก าหนด 

2. อ ุท ธ ร ณ ์ผ ล ก า ร ป ร ะ ม ิน ค ุณ ธ ร ร ม  ล ะ 

ความปรง฿สบืๅองตຌน ตามระยะวลาทีไผูຌประมิน
ก าหนด 

3. รับผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ 

พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการด านินงาน 

ของหนวยงาน 
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                  จากนวทางการประม ินขຌางตຌนสามารถอธิบายรายละอียดขัๅนตอนการด านินงาน 
ตามผนภาพทีไ 3.1 เดຌดังนีๅ 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนภาพทีไ 3.1 ก  

ละสวนราชการ 
 

ประชุมชีๅจง 

ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชีๅจง
นวทางการประมินคุณธรรมละความปร ง฿ส 

฿นการด านินงานของหนวยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ฿หຌกหนวยงานทีไขຌารับการประมินฯ 

จัดประชุมภาย฿น 

พืไอ฿หຌสวนราชการ฿นสังกัดด านินการรวบรวม
ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง (สวนราชการด านินการอง) 

ผูຌประมิน สวนราชการ 

฿นสังกัดจ านวน 2 คน พืไอป็นผูຌประสานงานประจ าหนวยงาน 

- รายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ/พนักงาน/ลูกจຌางของหนวยงานตามจ านวนทีไผูຌประมินก าหนด 

กับหนวยงานตามจ านวนทีไผูຌประมินก าหนด 

สง 

 (External) 

 

ประมวลผลคะนนระดับคุณธรรมละความปรง฿สฯ 

ประมินหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

 

ผูຌประมินรับละพิจารณาการอุทธรณ์
ละรายงานสรุปผลการประมินคุณธรรม
ละความปรง฿สฯของ

การประมินฯ  

จัดสงผลการประมินคุณธรรมละ 

ความปรง฿สฯพรຌอมขຌอสนอนะ 

฿นการพัฒนาการด านินงานของ 

ตละหนวยงาน 

จัดสงผลการประมินคณุธรรมละความปรง฿สฯ 
฿หຌก ส านักงาน ป.ป.ท. 

สวนราชการรับผลการประมิน
คุณธรรมละความปรง฿สฯ
พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 
การด านินงานของหนวยงาน 

ขอ 

 

 

Evidence-Based) 

พรຌอมนบอกสารหรือหลักฐาน 

 

(Internal) 

จัดสงผล ประมินหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ฿หຌกสวนราชการ 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางทีไ 3.2 ปฏิทินการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

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

           ก าหนดวลา กิจกรรม หมายหตุ 

31 ธ.ค. 2560 หนวยงานจัดสงรายชืไอผูຌประสานงาน 

ประจ าหนวยงาน(จ านวน 2 ราย) 
สงเฟล์ Excel                   

ทาง ita.admin@pacc.go.th ละ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

28 ก.พ. 2561 หนวยงานจัดสงขຌอมลูบุคลากร (Internal) ละขຌอมูล
ผูຌรับบริการหรือผูຌมสีวนเดຌสวนสีย (External) 

สงเฟล์ Excel                   

ทาง ita.admin@pacc.go.th ละ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 ทีไปรึกษาลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลตามบบส ารวจ Internal 

ละบบส ารวจ External 

1) ทีไปรึกษาจะประสานละมีหนังสือ
จຌงก าหนดการกอนการลงพืๅนทีไ 
2) บบส ารวจสามารถดาวน์หลด 

เดຌทาง www.pacc.go.th ลือก ITA 

1 มิ.ย. 2561 หนวยงานจัดสงบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์  
(Evidence-based) ประกอบดຌวย 

1) เฟล์ Word บบส ารวจทีไตอบลຌวสรใจ 

2) เฟล์ PDF หลักฐานประกอบ ดยจดัท าฟ้มยก   
ป็นหลักฐานของตละขຌอค าถามอยางชัดจน 

1) สงหนังสือน าพรຌอมซีดีบันทึกขຌอมูล 

฿หຌกทีไปรึกษาดยตรง 
2) บบส ารวจสามารถดาวน์หลด    

เดຌทาง www.pacc.go.th ลือก ITA 

30 มิ.ย. 2561 ทีไปรึกษาจຌงคะนนบบส ารวจชิงประจักษ์บืๅองตຌน จຌงทาง email ของผูຌประสานงาน 

1 - 15 ก.ค. 2561 หนวยงานสงหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะนน  
บบส ารวจชิงประจักษ ์

สงซีดีบันทึกขຌอมูล฿หຌกทีไปรึกษา
ดยตรง 

31 ก.ค. 2561 ทีไปรึกษาจຌงคะนนบบส ารวจชิงประจักษ์หลังอุทธรณ ์ จຌงทาง email ของผูຌประสานงาน 

1 - 31 ส.ค. 2561 ทีไปรึกษาประมวลละวิคราะหผ์ลการประมิน ITA  

ทัๅง฿นภาพรวมละรายหนวยงาน 

- 

30 ก.ย. 2561 ส านักงาน ป.ป.ท. จัดสงรายงานผลการประมิน ITA 
฿หຌกหนวยงานทีไขຌารับการประมิน 

จัดสงทางเปรษณีย ์

ผูຌประสานงานส านักงาน ป.ป.ท. : 
  1) นางสาวอรณิช สุขบาล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิศษ   
 ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1408 

  2) พันตรีหญิงนิมมาน์ กนก าจร  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1406 

  3) นางมาลี ขุมทอง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1415 

  4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
 ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1407 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์ประสานงานครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌประสานงานทีไปรึกษาครงการ : 
 1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  (หัวหนຌาครงการ) 
 2) อาจารย์ศราวุฒิ ส ารวมดี        ทร.08 1924 8546   E-mail :  aundee02@gmail.com 

 3) อาจารย์ปมิกา สนิทพจน์       ทร. 06 3235 4811  E-mail : nanrada@gmail.com 

   4) อาจารย์มุทิตา มากวิจติร์        ทร. 09 4326 5541  E-mail :  markvichitr@gmail.com 

 5) อาจารย์วิชิต ยຌมยิๅม             ทร. 09 4481 5465  E-mail :  yaemyim1989@gmail.com 

 6) นางสาวณัฐธิดา ซดาน         ทร. 09 8080 7765  E-mail :  natthida7765@gmail.com 

  7) นางสาวชนัญชิดา วงศ์ขียว     ทร  08 0513 4312  E-mail :  chanunchida_cn@hotmail.com 

 8) นางสาวนตรนภา พิมพาพร    ทร. 08 9566 9678  E-mail :  netnapa.pimpa@gmail.com 

ส านักงานครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ขวงบางขุนศรี ขตบางกอกนຌอย 

กรุงทพมหานคร 10700 

ทรศัพท์   0 2412 3284 

ทรสาร    0 2864 9328 

E-mail    ita.admin@pacc.go.th            

            itapacc2561@gmail.com 

Website : www.itapacc.com 

ชืไอ Facebook  :  ครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ 

ID line : ita2559 

mailto:natthida7765@gmail.com
mailto:netnapa.pimpa@gmail.com
mailto:ita.admin@pacc.go.th
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2 กรอบการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2.1 ขอบขตของการประมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 222 หนวยงาน 

1) สวนราชการระดับกรม จ านวน 146 หนวยงาน ขอบขตการประมินสวนราชการ
ระดับกรมพิจารณาการด านินการ฿นภาพรวมของหนวยงานเม฿ชการด านินการของสวนกลางหรือสวนงาน
ภาย฿นหง฿ดหงหนึไง 
 2) จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ขอบขตการประมินจังหวัดพิจารณาการด านินการ 
฿นภาพรวมของจังหวัดเม฿ชการด านินการของส านักงานจังหวัดหรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง฿นจังหวัด 

3.2.2 การจัดกใบขຌอมูลบุคลากรพืไอประกอบการประมินตามบบส ารวจ Internal 

      ฿หຌหนวยงานจัดสงฐานขຌอมูลรายชืไอจຌาหนຌาทีไของหนวยงานซึไงปฏิบัติงาน 

฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ละมีอายุการท างานตัๅงต 1 ปีขึๅนเป จ านวนรวมเมนຌอยกวา  
500 ราย กรณีหนวยงานมีจຌาหนຌาทีไ เมถึง 500 ราย ฿หຌจัดสงฐานขຌอมูลทัๅ งหมด ฿นรูปบบ 

เฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภาย฿นวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
3.2.3 การจัดกใบขຌอมูลผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียพืไอประกอบการประมิน

ตามบบส ารวจ External 

  ฿หຌหนวยงานจัดสงฐานขຌอมูลรายชืไอผูຌ รับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ตามภารกิจของหนวยงาน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนรวมเมนຌอยกวา 1,000 ราย กรณีหนวยงาน 

มีผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามภารกิจเมถึง 1,000 ราย ฿หຌจัดสงฐานขຌอมูลทัๅงหมด ฿นรูปบบ 

เฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภาย฿นวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

3.2.4 การจัดสงบบส ารวจชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 

฿หຌหนวยงานตอบบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด ดย฿ชຌขຌอมูลการด านินงาน 

฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วຌนตขຌอค าถามจะก าหนด฿หຌ฿ชຌขຌอมูลของปีงบประมาณอืไนโ  
ทัๅงนีๅ ควรด านินการตามบบส ารวจ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นเตรมาสทีไ 2 นืไองจากจะสงผลตอการรับรูຌ 
ของบุคลากรละผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย฿หຌหนวยงานจัดท าบบส ารวจพรຌอมอกสาร
หลักฐาน฿นรูปบบเฟล์อิลใกทรอนิกส์บันทึกลง฿นผนซีดีละจัดสง฿หຌกทีไปรึกษาดยตรงภาย฿น  

วันทีไ 1 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราเปรษณีย์) ประกอบดຌวย 

1) เฟล์ Word บบส ารวจทีไตอบลຌวสรใจ 

2) เฟล์ PDF อกสารหลักฐานจัดท าฟ้มยกป็นหลักฐานของตละขຌอค าถาม
อยางชัดจน ทัๅงนีๅ มีก าหนดจຌงผลคะนนบบส ารวจชิงประจักษ์บืๅองตຌนภาย฿นวันทีไ 30 มิถุนายน 2561 
ละ฿หຌอุทธรณ์ผลคะนนภาย฿นวันทีไ 15 กรกฎาคม 2561 ดยจะจຌงผลคะนนหลังอุทธรณ์ภาย฿น
วันทีไ 31 กรกฎาคม 2561 ละผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือป็นสิๅนสุด 



 

 

 

บททีไ 4 

นวทางการตอบบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ 
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 

การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับกรม) 
 

4.1 ขຌอค าถามละค านะน าการตอบบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ระดับกรม 

 

ดัชนีความปรง฿ส 

ตัวชีๅวัด : การปຂดผยขຌอมูล 

EB1 (1) หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการผยพรขຌอมูล 

ตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงาน 

EB1 (2) หนวยงานมีการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไป็นปัจจุบัน 

 

ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 1 

  ขຌอ EB 1 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ 

ระบบ ฿นการด านินการก าหนด฿หຌมีการผยพรขຌอมูลผานวใบเซต์ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงานดยจะตຌอง
มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) จะตຌองมลีักษณะ/ประภทขຌอมูลทีไหนวยงานตຌองผยพรตอสาธารณะ 

(2) มีการระบุวิธีการ ขัๅนตอนการด านินงาน ระบุ วลาการด านินการ                   
ละผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะอยางชัดจน 

  3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามการด านินงานผยพรขຌอมูลอยางตอนืไอง  
฿นลักษณะการรายงานผลการติดตามการด านินงาน ละสรุปปัญหาอุปสรรคการด านินงานผยพร
ขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงานตอผูຌบริหาร 
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ตัวอยางวิธีการละขัๅนตอนปຂดผยขຌอมูลของหนวยงาน 

 

ทีไ หัวขຌอรืไองของขຌอมูล ขัๅนตอน 

การผยพร/
ปรับปรุงขຌอมูล 

ผูຌรับผิดชอบ ผูຌตรวจสอบ 

 - ประวัติความป็นมา 
- ครงสรຌางหนวยงาน 

อ านาจหนຌาทีไ                
บทบาทภารกิจ  

- นยบาย /ยุทธศาสตร์ /
ผนงาน/งบประมาณ  

- ผูຌบริหารหนวยงาน 

- ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
- ระบียบกฎหมายทีไ

กีไยวขຌอง 
- คูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ( ดยฉพาะ
ภารกิจหลัก ภารกิจทีไมี
การ฿หຌบริการประชาชน ) 

- คูมือส าหรับประชาชน               
ตาม พรบ.การอ านวย
ความสะดวกฯ                      
( ฉพาะหนวยงานทีไมี) 
กระบวนงาน/ระยะวลา
ด านินการ/       
คาธรรมนียม/อกสาร
หลักฐาน ฯลฯ  

- ขาวประชาสัมพันธ์ 
- ทีไอยู/ชองทาง฿นการ

ติดตอหนวยงาน 

- ชองทางการรຌองรียน 
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           ขຌอ EB 1 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์ 
ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2) มีนืๅอหาสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌองกับประดในตางโ อยางนຌอย 

ดังตอเปนีๅ 
(1) ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน 

 – ผูຌบริหารหนวยงาน 

 – ครงสรຌางหนวยงาน 

 – ภารกิจของหนวยงาน 

(2) นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน 

(3) ผนปฏิบั ติ ราชการประจ าป  ละการติดตามประมินผลการด านิ นการ 

ตามผนปฏิบัติราชการประจ าป 
(4) ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
(5) มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน 

(6) มาตรฐานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ (ฉพาะหนวยงานทีไมีภารกิจ฿หຌบริการประชาชน 
อนุมัติ หรืออนุญาต) 
ตัวอยางการปຂดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบนั 
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ตัวชีๅวัด : การมีสวนรวม 

EB2 (1) หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

EB2 (2) หนวยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌภาคประชาชนหรือ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

 

    ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 2 

              EB 2 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ

ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌ มีสวนเดຌส วน สียขຌามามีสวนรวม 

฿นการด านินงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
    (1) กลุมภารกิจหรือลักษณะงานทีไจะตຌอง฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

    (2) วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน 

   3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
 

         ตัวอยางวิธีการละขัๅนตอนปຂดผยขຌอมูลของหนวยงาน 

ทีไ ภารกิจ/งาน กลุมป้าหมาย 

ประชาชน/ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

รูปบบของ 
การขຌารวม 

(วิธีการ/ขัๅนตอน) 

ผูຌรับผิดชอบ 

 -  

  
   

 

 

 

-     

 -   
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      EB 2 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชนหรือ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌสวนรวม฿นการด านินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุ วัน วลา สถานทีไ หรือ

หลักฐานอืไนโ ทีไหมาะสม ละชัดจน ดยหลักฐานจะตຌองมีความนาชืไอถือ ชน 

(1) กรณี ฿ชຌรายงานการประชุม/สัมมนาป็นหลักฐานจะตຌองมีการลงนาม 

ดยผูຌจดบันทึกการประชุม รวมทัๅงจะตຌองสดงรายชืไอผูຌขຌารวมประชุมชัดจน  
(2) กรณี฿ชຌรายงานสรุปผลการด านินครงการ/กิจกรรมป็นหลักฐาน จะตຌอง 

มีการสนอรายงานดังกลาวตอผูຌบังคับบัญชา 
2) มีนืๅอหาสดงถึงตัวอยางการด านินงานตามทีไระบุเวຌ฿นกรอบนวทางละขัๅนตอน             

ตามขຌอ EB2 (1) 
 

ตัวชีๅวัดทีไ 3. การจัดซืๅอจัดจຌาง 
EB3 (1) หนวยงานมีการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป (ทีไผานมา) 
EB3 (2) หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการด านินการพืไอสงสริม
ความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง 
EB3 (3) หนวยงานมีการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป 
EB3 (4) หนวยงานมีการผยพรบันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นระบบ 

 

     ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 3 

     EB 3 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไ ฿นรูปบบรายงานทีไสดงถึงการวิคราะห์ 
ผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป(ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) หนวยงานตຌองท าการวิคราะห์ ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดยตຌองน าสนอขຌอมูลการวิคราะห์อยางป็นระบบ ละมีการรายงาน/สนอตอผูຌบังคับบัญชา                   
ดยจัดสงอกสารทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 

          (1)  การรวบรวมฐานขຌอมูลทีไตຌองน ามาวิคราะห์ อันประกอบดຌวย งบประมาณ ภาพรวม 

ของหนวยงาน ดยจ านกป็นรายหมวด สดง฿หຌหในวา฿นหมวดทีไมีรายการจัดซืๅอจัดจຌาง ครงการ/               
งาน฿ดบຌาง ดຌวยวิธี฿ด สดงปรียบทียบ฿หຌหในสัดสวนของการจัดซืๅอจัดจຌางตละประภท ละ
ปรียบทียบงบประมาณทีไตัๅงเวຌ ละจายจริง ฿นตละรายการ 
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ทัๅงนีๅ ฿หຌรวมถึงขຌอมูล฿นกรณีทีไมีงินกันเวຌจายหลืไอมปทีไมีการผูกพันสัญญาจຌางเวຌลຌว ตามวงงินทีไ
เดຌรับการจัดสรร รวมถึงกรณีทีไมีการปรับผน อนปลีไยนปลงงบประมาณ฿นหมวดงบด านินงาน              
งบคาครุภัณฑ์ ทีไดินละสิไงกอสรຌาง  งบรายจายอืไน  กรณีหนวยงานทีไเดຌรับงินอุดหนุน งินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ    
ทีไป็นรายการทีไเดຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง  

         (2) การวิคราะห์ น าขຌอมูลทีไเดຌทัๅงหมดตามขຌอ 1 ท าการวิคราะห์ ดยองค์ประกอบ 

ของหลักฐานจะตຌองประกอบดຌวย 

1. รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
2. การวิคราะห์ความสีไยง 
3. การวิคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ขຌอจ ากัด 

4. การวิคราะห์ความสามารถ฿นการประหยัดงบประมาณ 

5. ขຌอสนอนะหรือนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง 
6. รายงานการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีรายละอียด เดຌก รຌอยละของจ านวน 

ครงการตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌด านินการจัดซืๅอจัดจຌางลຌวสรใจละรຌอยละของจ านวนงบประมาณ
ตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌด านินการจัดซืๅอจัดจຌางลຌวสรใจ 

(3) หลักฐานจะตຌองมีความนาชืไอถือดยรายงานการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางดังกลาว
จะตຌองมีการรายงาน/สนอตอผูຌบังคับบัญชา 
 

   ตัวอยางการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 งบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 .............................................   บาท 

- งบรายงานประจ า.................................. บาท คิดป็นรຌอยละ........................ ของงบประมาณ 

- งบรายจายพิไอการลงทุน....................... บาท คิดป็นรຌอยละ......................... ของงบประมาณ 

 

 งบรายจายพืไอการลงทุน ................... บาท 

- คาครุภัณฑ์ ......................................... บาท  
- คาทีไดินสิไงกอสรຌาง ................................ บาท 

*** ฿หຌ อธิบาย 

-  ผลการด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง วาสามารถด านินการเดຌตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณลຌวสรใจกีไครงการ 
รวมงบประมาณ ดยยกป็น คาครุภัณฑ์ ละทีไดินสิไงกอสรຌาง วิธีด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง 

-  กรณีทีไเมสามารถด านินการตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณ มีปัญหา฿นกระบวนการ฿ด  
- พรຌอมสรุปปัญหา ขຌอสนอนะ 

*** น าผลการวิคราะห์ สนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ *** 
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EB3 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการด านินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ

ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการด านินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ประกอบดຌวย 
วิธีการ ขัๅนตอน ระยะวลาด านินการ ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการด านินการ฿นรืไองตางโ ดังตอเปนีๅ 

(1) การผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป (มาตรา 11 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60) 
(2)  การบันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นระบบ                

(มาตรา 12 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60) 
(3)  การป้องกันผูຌทีไมีหนຌาทีได านินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ 

ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60) 

3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
 

     EB 3 (3) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป               
ของหนวยงาน ดังนีๅ 

1) ป็นหลักฐานทีไสดงถึงการผยพร฿นตละชองทาง ดังนีๅ 
(1) ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถายหนຌาจอ) 
(2) ระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน (Link) 

(3) การปຂดประกาศ ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงาน (ภาพถาย) 
 

    EB 3 (4) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง 

ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2) มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลทีไบันทึกรายละอียดการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงสดง

รายการจัดซืๅอจัดจຌางทุกรายการตามทีไระบุ฿นผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย 
ดังตอเปนีๅ (ตามบบ สขร.1) 

(1) ชืไอรายการทีไจัดซืๅอจัดจຌาง 
(2) วงงินงบประมาณ 

(3) ราคากลาง 
(4) วิธีการซืๅอหรือจຌาง 
(5) ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ 
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(6) ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง 
(7) หตุผลทีไคัดลือกดยสรุป  

(8) ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง 
 

ตัวอยางหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน 
 

อันดับ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีการจัด 

ซืๅอจຌางจຌาง 
ผูຌสนอราคา 

ละราคาทีไสนอ 

ผูຌทีไเดຌรบัการคดัลอืกละราคา
จัดซืๅอจัดจຌาง 

หตผุลทีไเดຌรบั
การคัดลือก                  

ดยสรปุ 

 

ลขทีไละ
วันทีไของ
สัญญา
หรือ

ขຌอตกลง
฿นสัญญา 

           

           

           

 

 

ดัชนีความพรຌอมรับผิด 

ตัวชีๅวัดทีไ 1. การด านินงานตามภารกิจ 

EB4 (1) หนวยงานมีการผยพรผนปฏิบัติราชการประจ าป 
EB4 (2) หนวยงานมีการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบัติ งานตามผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป (ทีไผานมา) 
EB4 (3) หนวยงานมีการผยพรการก ากับติดตามการด านินงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าป 

 

ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 4 

           EB 4 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนปฏิบัติราชการประจ าป                   
ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2)  มี นืๅอหาสดงถึงการผยพรผนปฏิบัติราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561                         

ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ผนงาน 

(2) ครงการ 
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          EB 4 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลั กฐานทีไสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผล                    
การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าป (ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2)  มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการ     

฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนีๅ 
(1) ผลการประมิน 

(2) ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงละพัฒนา 

 

          EB 4 (3) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไ สดงถึงการผยพรการก ากับติดตามการด านินงาน 

ตามผนปฏิบัติราชการประจ าป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2)  มี นืๅ อหาสดงถึ งการผยพรผลการก ากับติ ดตามผลการด านิ นงานตามทีไ ระบุ                        

฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ความกຌาวหนຌาของการด านินครงการหรือกิจกรรม 

(2) การ฿ชຌจายงบประมาณ 

 

                ตัวอยางผลการด านินการตามผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ทีไ ครงการ/งาน งบประมาณ จายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/
อุปสรรค 
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ 
EB 5 หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ า 

 

ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 5 

           EB 5 หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไ สดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ า ซึไงจะตຌอง
มีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ (จຌงวียน ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿หຌทราบทัไวทัๅงองค์กร) 

2) มีกรอบนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานละการด านินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานตไ า  ดย฿ชຌรูปบบของค าสัไง ระบียบของหนวยงาน จัดท ากรอบนวทางการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน ละการด านินการกับผูຌมีผลการปฏิบัติงานทีไเมถึงกณฑ์ ละก าหนด฿หຌมีระบบ                  
การรายงาน หรือการก ากับติดตามอยางตอนืไองส าหรับผูຌมีกณฑ์การประมินตไ า ละประกาศ฿หຌ ผูຌทีไมี
คะนนตไ าทราบลวงหนຌา ซึไงกรอบนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานละการด านินการกับ
จຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ า จะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) หลักกณฑ์การประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

(2) หลักกณฑ์การพิจารณา฿หຌคุณหรือ฿หຌ ทษตอผูຌปฏิบัติ งานตามผลสัมฤทธิ์                    
การปฏิบัติงาน฿นระดับตางโ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผูຌทีไมีผลการประมินเมผานกณฑ ์

(3) วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไ กีไยวขຌอง฿นการบริหารผลการปฏิบัติ งาน  รายงานผล                        
การด านินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไ าตอผูຌบังคับบัญชา 

3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
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ตัวชีๅวัดทีไ 3. จตจ านงสุจริตของผูຌบริหาร  

 

ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 6 

           EB 6 หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรจตจ านงสุจริตของผูຌบริหารสูงสุด 

ของหนวยงาน ผานระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2)  มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรจตจ านงสุจริตของผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน ซึไงมีรายละอียด

อยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌส ารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล  

(2) มีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

(3) กรณีผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานคนปัจจุบันป็นบุคคลคนดียวกันกับผูຌบริหาร 

ทีไเดຌสดงจตจ านงสุจริตเปลຌว฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สามารถ฿ชຌอกสารหลักฐานดิมเดຌ 
ตตຌองมีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ  ละมีนืๅอหาทีไสดงถึงความมุงมัไน 

฿นการบริหารงาน฿หຌส ารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

ตัวชีๅวัดทีไ 4. การจัดการรืไองรຌองรียน 

 

ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 7 

          EB 7 หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไ สดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
1)  มีลั กษณะป็นค าสัไ ง/ขຌอสัไ งการอย างป็นทางการดยผูຌบริหารสู งสุ ดของหน วยงานหรือ                         

ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ชองทางการรับรืไองรຌองรียน ดยหลักฐานสดงชองทาง฿นการรຌองรียนทีไประชาชน

สามารถขຌาถึงเดຌดยงาย สะดวก ละเมสิๅนปลืองคา฿ชຌจาย 

(2) กระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน จะตຌองสดงหลักฐานกระบวนการด านินการ 

รืไองรຌองรียน ชน กรณีบัตรสนทห์ รืไองทีไขຌาสูกระบวนการยุติธรรม  รูปบบขัๅนตอนหรือนวทาง 

EB 6   หนวยงานมีการผยพรจตจ านงสุจริตของผูຌบริหารตอสาธารณชน 

EB 7   หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน 
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การปฏิบัติ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนอาจจ านกป็นรืไองรຌองรียนการปฏิบัติงานหรือการ฿หຌบริการ 

ของจຌาหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน หรือรืไองรຌองรียนกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน   
(3) การตอบสนองตอรืไองรຌองรียนหรือรายงานผลการด านินการกีไยวกับรืไองรຌองรียน              

฿หຌ ผูຌ รຌองรียนทราบ  จะตຌองมีการสดงหลักฐานทีไ ป็นการตอบสนองตอรืไองรຌองรียนหรือรายงาน 

ผลการด านินงานทีไกีไยวขຌองกับรืไองรຌองรียน฿หຌผูຌรຌองรียนทราบ  
3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตาม ดยมีการรายงานสรุปตอผูຌบริหารอยางป็นระบบละตอนืไอง 

 

กรณีเมมีรืไองรຌองรียน หนวยงานตຌองสดงรายงานสรุปผลทีไน าสนอตอผูຌบริหาร หรือ
หลักฐานทีไสดงขຌอทใจจริงวาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานเมมีรืไองรຌองรียน หากมีรืไอง
รຌองรียนทีไ เม เดຌประกาศผยพร  นืไ องจากป็นอกสารลับหรือขຌอจ ากัดทางดຌานกฎหมาย                       
฿หຌหนวยงานระบุหตุผลละนบอกสารทีไสดง฿หຌหในถึงขຌอจ ากัดดังกลาวดຌวย 

 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน 

ตัวชีๅวัดทีไ 1. การรับสินบน 

 

         ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 8   

          EB 8 หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไ สดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการป้องกันการรับสินบนซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1)  มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปบบ 

3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามละรายงานสรุปผลตอผูຌบริหารป็นระบบละตอนืไอง 
 

 

 

 

 

 

 

EB 8 หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน 
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ตัวอยาง฿นการด านินการก าหนดมาตรการ กลเก หรือวางระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน  
ท าการศึกษา วิคราะห์ บทบาทภารกิจของหนวยงาน พืไอคຌนหาประดในความสีไยงการทุจริต  

ทีไมี อกาสสีไ ยงทีไ จຌ าหนຌาทีไ จะมีการรับสินบนจากการปฏิบัติหนຌ าทีไ  ชน  ฿นการจัด ซืๅอจัดจຌาง  
฿นการ฿หຌบริการประชาชน พืไอก าหนด กรอบ นวทาง ฿หຌป็นมาตรฐานกลางของหนวยงาน ซึไงป็น  

ระบบฝ้าระวัง ละบริหารความสีไยง ดยก าหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอน ละสรุปรายงานผูຌบริหาร 

฿นการด านินการดังกลาวอยางตอนืไอง 
 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร 

ตัวชีๅวัดทีไ 1. การสริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต 

 

    ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 9 

          หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌาน
การทุจริต฿นหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นภาพหรือรายงาน 

2) สดงถึงการด านินการหรือจัดกิจกรรม ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอการสริมสรຌางวัฒนธรรมหรือ
คานิยม฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานอยางซืไอสัตย์สุจริต 

3) การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการด านินกิจกรรม วัน วลา ละสถานทีไจัดกิจกรรมทีไชัดจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB 9 หนวยงานมีการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน 
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 ตัวอยางกิจกรรมสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นยบาย No Gift Policy ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริตของกรมสงสริมสหกรณ์ 
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นยบายการ฿หຌละรับของขวัญฯ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน 

  

      ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 10 

      EB 10 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการความสีไยง
กีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นรายงาน 

2)   มีนืๅอหาสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการความสีไยงกีไยวกับผลประยชน์                         
ทับซຌอน฿นหนวยงานทีไชัดจน ดยหนวยงานสามารถคัดลือกกระบวนการทีไมีความสีไยงสูง ดย฿ชຌวิธีการ
ประชุมวิคราะห์ความสีไยง ออกบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ป็นตຌน 

3) มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 

      EB 10 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1)  มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการ ดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหาร 

ทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน฿หຌสอดคลຌองตามบริบทของหนวยงาน 

3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 

 

ตัวชีๅวัดทีไ 3. ผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต 

   

 

EB10 (1) หนวยงานมีการวิคราะห์ความสีไยง ละการจัดการความสีไยงกีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน 

฿นหนวยงาน 

EB10 (2) หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน 

฿นหนวยงาน 

EB 11 (1) หนวยงานมีการจัดท าผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง 
EB 11 (2) หนวยงานมีการก ากับติดตามการด านินงานตามผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต
หรือผนทีไกีไยวขຌอง 
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       ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 11 

       EB 11 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือ 

ผนทีไกีไยวขຌองของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นผนปฏิบัติการทีไกีไยวขຌองประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) มีนืๅอหาสดงถึงการด านินการซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอป้องกันละปราบปรามการทุจริต  

฿นหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) รายชืไอครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถຌามี฿หຌระบุ) 
(2) วัตถุประสงค์ของครงการหรือกิจกรรม 

(3) ระยะวลาทีไจะด านินการของตละครงการหรือกิจกรรม 

3) มีการหในชอบหรือลงนามดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 

   ผนป้องกันการทุจริต ละสงสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย 
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คูมือการประมินคุณธรรมละความปรง฿สการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

      EB 11 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงผลการก ากับติดตามการด านินงานตามผน
ป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็นรายงาน 

2) มีนืๅอหาสดงถึงผลการก ากับติดตามการด านินงาน/ความกຌาวหนຌาของครงการหรือกิจกรรมทีไระบุ
฿นผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌองประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561                

อยางนຌอย 2 เตรมาส 

3) มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

 

ดัชนีคุณธรรมการท างาน฿นหนวยงาน 

ตัวชีๅวัดทีไ 1. มาตรฐานละความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

 

 ค านะน า฿นการตอบค าถาม EB 12 

      EB12 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ 

฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึไงจะตຌอง  

มีรายละอียด ดังนีๅ 
1) มีลักษณะป็นค าสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหาร  

ทีไเดຌรับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของจຌาหนຌาทีไ ตามคูมือหรือมาตรฐาน                           
การปฏิบัติงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) วิธีการตรวจสอบ 

(2) ขัๅนตอนการตรวจสอบ 

3) มีการก าหนดกลเกการก ากับติดตามอยางตอนืไอง 
 

 

EB 12 (1) หนวยงานมีการก าหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

EB 12 (2) หนวยงานมีการผยพรกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน  
ดຌวยการสดงขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ  
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EB12 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดงขัๅนตอน ละระยะวลาทีไ฿ชຌ ดังนีๅ 

1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ 
2) มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน ดังนีๅ 

(1) ประภทงานบริการ 

(2) ขัๅนตอน 

(3) ระยะวลาทีไ฿ชຌ 
 

     *หมายหตุ (EB12 (2) ฿ชຌฉพาะหนวยงานทีไ มีภารกิจ฿หຌบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต                          
ตามพระราชบัญติการอ านวยความสะดวก฿นการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ทานัๅน กรณีเม฿ช฿หຌ฿หຌตัดนๅ าหนักตัวชีๅวัดนีๅออก) 



 

 

 

บททีไ 5 

นวทางการชืไอมยงอกสารส าหรับการจัดท าขຌอมูลประกอบการตอบขຌอค าถาม 

ตามบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence-based) 
 

การด านินครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีกลุมปງาหมายจ านวน 222 หนวยงาน 
ประกอบดຌวย สวนราชการระดับกรม จ านวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ด านินการ
ดย฿ชຌระบบประมินทีไส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
จัดท าขึๅน ดຌวยบบส ารวจ 3 ประภท คือ 1) บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น (บบส ารวจ 
Internal) 2) บบส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก (External) ละ 3) บบส ารวจหลักฐาน
ชิงประจักษ ์(บบส ารวจ Evidence-Based)  

ส าหรับบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence-based) ส านักงาน ป.ป.ช. ฿นฐานะ
ผูຌออกบบการประมิน เดຌก าหนด฿หຌหนวยงานกลุมปງาหมายจัดท าบบส ารวจพรຌอมนบอกสารหลักฐาน
ทีไอຌางอิงประกอบการตอบ฿นรูปบบเฟล์อิลใกทรอนิกส์ ละบันทึกขຌอมูลลง฿นผนซีดีพืไอจัดสง 

฿หຌผูຌประมิน ดยมีหลักกณฑ์฿นการจัดท า ดังนีๅ 
1. บบส ารวจ จัดท าป็นเฟล์ Word (.docx หรือ .doc) 

2. อกสาร/หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบการตอบ จัดท าป็นเฟล์ PDF (.pdf) ดยสรຌาง 
ฟล์ดอร์฿นตละขຌอละบันทึกอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลง฿นฟล์ดอร์นัๅนโ 
฿หຌชัดจน 

ดังนัๅน ทีไปรึกษาครงการจึงเดຌจัดท าขัๅนตอนการชืไอมยง บบส ารวจ ละ อกสาร/
หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบ พืไอป็นนวทางการปฏิบัติส าหรับหนวยงานกลุมปງาหมาย ดยมีขัๅนตอน
การด านินการ ดังตอเปนีๅ 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขัๅนตอนทีไ 1 รวบรวมอกสารทัๅงหมดเวຌ฿นฟลดอร์ดียวกัน 

1. สรຌางฟลดอร์หลักพืไอรวบรวมอกสารทัๅงหมดเวຌดຌวยกัน ละตัๅงชืไอฟลดอร์ดยระบุชืไอ
หนวยงาน฿หຌชัดจน 

 
 

2. ฿นฟลดอร์หลักจะประกอบดຌวย 2 สวน คือ 

  - ฟลดอร์อกสาร/หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบการตอบ 

- เฟล์ Word บบส ารวจ 

 
 

 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี_ขຌอมูล Evidence-based 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ฿นฟลดอร์อกสาร/หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบการตอบ ฿หຌยกฟลดอร์อกสาร
ประกอบของตละขຌอค าถาม฿หຌชัดจน ดยบงป็นฟลดอร์ของขຌอค าถาม EB 1 – EB 12 

 
 

4. รวบรวมอกสารของตละขຌอค าถาม฿หຌอยู฿นฟลดอร์ดียวกัน ดย฿หຌหนวยงานจัดท า
อกสารป็นเฟล์ PDF (.pdf) ทุกเฟล์ (หากเฟล์ดิมป็นเฟล์รูปบบอืไน ฿หຌบันทึก฿หมป็นเฟล์ 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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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขัๅนตอนทีไ 2 ตรียมบบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ละกรอกขຌอมูล฿หຌครบถຌวน 

1. ปຂดเฟล์บบส ารวจหลักฐานชิงประจักษ์ (ดาวน์หลดเดຌจาก www.itapacc.com) 

 

http://www.itapacc.com/
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. กรอกขຌอมูล฿นชองวาง฿หຌครบถຌวน ดยหากขຌอค าถาม฿ดมีอกสารนบ ฿หຌกรอกขຌอความ 

฿นชองวาง฿หຌตรงกับชืไอเฟล์อกสารนบนัๅนโ  
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขัๅนตอนทีไ 3 สรຌางการชืไอมยงอกสาร 
การสรຌางตัวชืไอมยงอกสารจากเฟล์ขຌอมูลทีไรวบรวมเวຌ  มีขัๅนตอนดังนีๅ 
1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชืไอเฟล์อกสารทีไตຌองการ 

2. คลิกทีไปุຆม ทรก 

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์ 

4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล 

5. ลือกฟลดอร์ทีไรวบรวมขຌอมูลเวຌ 
6. ลือกเฟล์อกสารทีไตຌองการ 

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอเฟล์อกสาร 

8. คลิก ตกลง 

9. กลับมาทีไหนຌาบบส ารวจ หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุຆม Ctrl” ทีไคีย์บอร์ด  
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย อกสารทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปຂดขึๅนมา 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์ 2. คลิกทีไปุ่ม ทรก 

1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชืไอเฟล์อกสารทีไตຌองการ 



 

 

 

 

 

58 
 

คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล 
5. ลือกฟลดอร์ทีไรวบรวมขຌอมูลเวຌ 

6. ลือกเฟล์อกสารทีไตຌองการ 

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอเฟล์อกสาร 

8. คลิก ตกลง 

9. หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุ่ม Ctrl ทีไคีย์บอร์ด  
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย อกสารทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปิดขึๅนมา 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การสรຌางตัวชืไอมยงอกสารจากวใบเซต์  มีขัๅนตอนดังนีๅ 
1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชืไอเฟล์อกสารทีไตຌองการ 

2. คลิกทีไปุຆม ทรก 

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์ 

4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล 

5. คຌนหาวใบเซต์ทีไตຌองการ 

6. มืไอครืไองมือคຌนหาวใบเซต์ปรากฏขึๅนมา฿หຌขຌาเปทีไวใบเซต์ทีไตຌองการ หลังจากนัๅนชืไอวใบเซต์
จะปรากฏขึๅน฿นชอง ทีไอยู: 

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอวใบเซต์ทีไกรอกเวຌ฿นบบส ารวจฯ 

8. คลิก ตกลง 

9. กลับมาทีไหนຌาบบส ารวจ หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุຆม Ctrl” ทีไคีย์บอร์ด  
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย วใบเซต์ทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปຂดขึๅนมา 

 

 

 
 

 

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์ 2. คลิกทีไปุ่ม ทรก 

1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชืไอเฟล์อกสารทีไตຌองการ 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล 

5. คຌนหาวใบเซต์ทีไตຌองการ 

6. มืไอครืไองมือคຌนหาวใบเซต์ปรากฏขึๅนมา 
฿หຌขຌาเปทีไวใบเซต์ทีไตຌองการ หลังจากนัๅน 

ชืไอวใบเซต์จะปรากฏขึๅน฿นชอง ทีไอยู: 

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอวใบเซต์ทีไกรอกเวຌ฿นบบส ารวจฯ 

8. คลิก ตกลง 

9. หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุ่ม Ctrl ทีไคีย์บอร์ด  
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย วใบเซต์ทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปิดขึๅนมา 
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการด านินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขัๅนตอนทีไ 4 บันทึกลง฿นอุปกรณ์บันทึกขຌอมูล (ผนซีดี/ดีวีดี) ละตรวจสอบการชืไอมยง
อกสารหลังการบันทึกรียบรຌอยลຌว กอนจัดสง฿หຌครงการฯ 

 

 
 

หนวยงานสามารถน าสงซีดี/ดีวีดีบันทึกขຌอมูลหลักฐานชิงประจักษ์พรຌอมหนังสือน าสง 

เดຌดຌวยตนองหรือทางเปรษณีย์ดวนพิศษ (EMS) ตามทีไอยู ส านักงานครงการประมินคุณธรรมละ
ความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ลขทีไ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ขวงบางขุนศรี 
ขตบางกอกนຌอย กรุงทพมหานคร 10700 ภาย฿นวันทีไ 1 มิถุนายน 2561 (กรณีจัดสงทางเปรษณีย์
ดวนพิศษ จะถือวันทีไประทับตราเปรษณีย์ป็นส าคัญ ละจะเมรับพิจารณาอกสารทีไสงทาง E-mail)  
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บรรณานกรม 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตห่งชำติ.(2560).ค่มอการประเมิน ITA 2561.

กรุงทพมหำนคร : บริษัท ศรีอนันต์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 


