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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลมนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงาน
ทีไส านั กงาน ป.ป.ท. รับ ผิ ดชอบการประมิน ฿นหน ว ยงานระดับ กรม มีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับ นวคิ ด
การประมิ น ฯ ดั ช นี ตั ว ชีๅ วั ด กณฑ์ ก ารประมิ น กรอบการประมิ น คุ ณ ธรรมละความปร ง ฿ส
฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงนวทางการตอบบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ Evidence – Based
คูมือการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 นีๅ คณะผูຌ จั ด ท าเดຌ พั ฒ นาจากคู มื อ
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึไงจัดทา
ดย ส านั กงาน ป.ป.ช. พืไ อ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ ส านั กงาน ป.ป.ท. รับ ผิ ดชอบการประมิน เดຌ฿ชຌป็ นนวทาง
฿นการดานินงานตามครงการ
คณะผูຌ จั ดทาหวังป็ น อย างยิไ งวาคูมือการประมิน คุณ ธรรมละความปร ง฿ส฿นการดานิ นงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นีๅ
จะป็ น ประยชน์  ละสามารถสรຌ างความขຌ า฿จกีไย วกับ นวทางการประมิ น คุ ณ ธรรมละความปร ง฿ส
฿นการด านิ น งานของหน ว ยงานภาครัฐ ฿หຌ มีความรูຌ ความขຌา฿จป็ น มาตรฐานดียวกัน ละสามารถน า
ผลการประมิน ของหน วยงานน าเปปรับ ปรุงพัฒ นารืไองคุณ ธรรมละความปรง฿ส฿นการดานิ นงานของ
หนวยงาน พืไอบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปราม
การทุจริตรวมกันตอเป
คณะผูຌจัดทา
มกราคม 2561

บททีไ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรละหตุผล
ปั จจุ บั น ประทศเทย฿หຌ ค วามส าคัญ กับ การวางผนพืไ อพัฒ นาประทศ฿นระยะยาว
ดยเดຌกาหนดป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ซึไงนຌนทีไการพัฒนาศักยภาพของประทศเทย฿หຌสอดรับ
กับความปลีไยนปลงทีไสาคัญทัๅงทางการมือง ศรษฐกิจ ละสังคม ซึไงการจะดานินยุทธศาสตร์ดังกลาว
฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามป้าหมายทีไกาหนดจะตຌองกຌเขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทีไอยู฿นระดับรุนรง
เปดຌวย฿นวลาดียวกัน พืไอเม฿หຌการทุจริตกลายป็นตัวปรสาคัญทีไฉุดรัๅงการพัฒนาประทศ อยางเรกใตาม
มຌ฿นหຌวงทีไผานมาประทศเทยเดຌมีความพยายาม฿นการตอสูຌกับปัญหาการทุจริตมาอยางตอนืไอง
ต กใ ยั งเม ส ามารถกຌ เขปั ญ หา฿หຌ ห มดสิๅ น เปเดຌ จากดัช นี การรั บ รูຌ ก ารทุ จ ริต ประจ าป พ.ศ. 2559
ซึไ งจั ดท าขึๅ น ดยองค์ กรพืไ อความปร ง฿สนานาชาติ (Transparency International) ประทศเทย
เดຌคะนน 35 คะนน อยู฿นลาดับทีไ 101 จาก 176 ประทศ ลดลงจากป พ.ศ. 2558 ซึไงประทศเทย
มีคะนน 38 คะนน อยู฿นลาดับทีไ 76 จากประทศทีไขຌารวมประมิน 168 ประทศ สดง฿หຌหในวา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเทยยังคงอยู฿นระดับรุนรง (Transparency International, 2016)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
ถือป็นหนวยงานหลักทีไมีความสาคัญ฿นการขับคลืไอนนยบายของรัฐบาล฿นการตอสูຌกับปัญหาการทุจริต
ตามนยบาย กงกาหมดเป กง฿หมเมกิด ละเมปຂดอกาส฿หຌกง ละตามยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวย
การป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีไกาหนดป้าหมายการยกระดับ
คะนนดั ชนี การรั บ รูຌ การทุ จริ ตของประทศเทย฿หຌ พิไ มขึๅ นป็ น 50 คะนน ภาย฿นป พ.ศ. 2564
ดย฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 เดຌกาหนด฿หຌการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงาน
ของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ป็ น ครืไ อ งมื อ ส าคั ญ
฿นการป้องกันการทุจริตชิงรุกดຌวยการยกระดับธรรมาภิบาลพืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการดานินงาน
อยางปรง฿ส มีนวทาง฿นการป้ องกัน ความสีไ ยงทีไอาจกอ฿หຌ กิดการทุจริต รวมทัๅงสามารถยับ ยัๅ ง
การทุจริตทีไอาจกิดขึๅนเดຌ ซึไงนวทางดังกลาวจะนาเปสูการลดการทุจริต฿นภาพรวมของประทศเทย
ละสามารถกຌเขปัญหาการทุจริตเดຌอยางยัไงยืน (สานักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)
ส านั ก งาน ป.ป.ท. ป็ น ผูຌ ร ว มรั บ ผิ ด ชอบงบประมาณละด านิ น การประมิ น ITA
อยางตอนืไองมาตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนวยงานภาครัฐ
ทีไสานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน ITA จานวน 222 หนวยงาน ประกอบดຌวย สวนราชการ
ระดับกรม จานวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จานวน 76 จังหวัด ดังนัๅน พืไอ฿หຌการประมิน ITA
ทีไอยู฿นความรับ ผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. ป็ นเปอยางมีประสิทธิภาพ รงรียนนายรຌอยตารวจ
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

฿นฐานะสถาบั นการศึกษาทีไมีบุคลากรซึไงมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญดຌานการประมิน ITA
ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ละพืไอดานินครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการด านิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดยมี จตนารมณ์ ทีไ มุ งหวัง ฿หຌ ห น ว ยงานภาครั ฐ กลุ ม ป้ าหมาย
เดຌนาขຌอมูลผลการประมินเปป็ นนวทาง฿นการขับคลืไอนมาตรการชิงบวกดຌานการป้ องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ฿หຌป็นทีไประจักษ์ตอสาธารณะทัๅง฿นระดับชาติละระดับสากล อันจะสงผลตอ
การยกระดั บ ค าดั ช นี ก ารรั บ รูຌ การทุ จริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ของประทศเทย
฿หຌดียิไงขึๅน ละบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปราม
การทุ จ ริ ต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีไ ก าหนดเวຌ วา ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅ งชาติ
ตຌานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) รวมกันตอเป (สานักงาน ป.ป.ช., 2560)

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 พืไอประมินผลดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงาน
ภาครัฐทีไขຌารับการประมิน
1.2.2 พืไอ฿หຌ เดຌขຌอสนอนะ฿นการปรับ ปรุง/พัฒ นาดຌานคุณ ธรรมละความปรง฿ส
฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมิน
1.2.3 พืไ อ ฿หຌ เดຌ ขຌ อ สนอนะ฿นการจั ด ท ามาตรการ฿นการป้ อ งกั น ละปราบปราม
การทุจริตทัๅง฿นระดับนยบายละ฿นระดับปฏิบัติ

1.3 ประยชน์ทีไจะเดຌรับ
1.3.1 หนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมินเดຌรับทราบระดับคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการดานินงาน ทา฿หຌกิดความตระหนักละ฿หຌความสาคัญ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกิดคุณธรรมละ
ความปรง฿สมากยิไงขึๅน
1.3.2 หนวยงานภาครัฐทีไขຌารับการประมินเดຌนาขຌอสนอนะจากการประมินมาจัดทา
ผนงาน ครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงาน
ของหนวยงาน
1.3.3 หนวยงานกากับดูลเดຌรับขຌอสนอนะ฿นการจัดทามาตรการ฿นการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ทัๅง฿นระดับนยบายละ฿นระดับปฏิบัติ

1.4 กลุมป้ำหมำย
หนวยงานภาครัฐทีไ สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประมิน จานวน 222 หนวยงาน
ประกอบดຌวย สวนราชการระดับกรม จานวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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1.5 ดั ชนี ละตั วชีๅ วั ดกำรประมิ นคุ ณ ธรรมละควำมปร ง฿ส฿นกำรด ำนิ น งำนของ
หนวยงำนภำครัฐ
การประมิ น คุ ณ ธรรมละความปร ง ฿ส฿นการด านิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป็นการประมินชิงบวกทีไครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหน ว ยงานภาครั ฐ ฿นทุ ก มิ ติ ตัๅ งต ก ารบริ ห ารงานของผูຌ บ ริ ห ารละการปฏิ บั ติ ง าน
ของจຌาหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน ตลอดจนประมิน ระบบงาน ดยฉพาะกระบวนการปຂดผยขຌอมูล
กระบวนการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งทีไ มี ค วามปร ง ฿ส รวมถึ ง ขัๅ น ตอนละกระบวนการปฏิ บั ติ ง านละ
การ฿หຌบริการทีไมีมาตรฐานละมีความป็นธรรม เมลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะทีไดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมเปจนถึงการประมิน วัฒนธรรม ฿นหนวยงานทีไมุงนຌนการสรຌางสริมวัฒนธรรม
ละค านิ ยมสุ จริ ต ละประมิ น นวทาง฿นการป้ องกัน การทุ จริ ตละการป้ อ งกัน การปฏิ บั ติ งาน
ทีไอาจจะกอ฿หຌ กิดผลประยชน์ ทับซຌอน ตลอดจนประมินผลการปฏิบั ติงาน฿นภาพรวมทีไสะทຌอน
เดຌ จ ากการรั บ รูຌ ข องผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ภาย฿นละผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ภายนอก ซึไ ง ลຌ ว นต มี
ควำมสำคัญ ละสำมำรถสะทຌอน฿หຌหใน ถึงคุณ ลักษณะทีไดี ฿นกำรด ำนิน งำนทีไมีคุณ ธรรม ละ
มีธรรมำภิบำล ทีไหนวยงำนภำครัฐละจຌำหนຌำทีไของรัฐ พึงจะตຌองมีละยึดถือปฏิบัติเดຌป็นอยำงดี
กรอบกำรประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรดำนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ
(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) ดัชนีคุณธรรมการทางาน฿นหนวยงาน (Work Integrity Index)
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ผนภำพทีไ 1.1 กรอบนวคิดกำรประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรดำนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ

ควำมปรง฿ส

ควำมพรຌอมรับผิด

4

ITA

ควำมปลอดจำกกำรทุจริต
฿นกำรปฏิบัติงำน

วัฒนธรรมคุณธรรม

฿นองค์กร

คุณธรรมกำรทำงำน
฿นหนวยงำน

การปຂดผยขຌอมูล

EB1

การมีสวนรวม

EB2

การจัดซืๅอจัดจຌาง

EB3

การดานินงานตามภารกิจ

EB4

การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ

EB5

จตจานงสุจริต

EB6

การจัดการรืไองรຌองรียน

EB7

การรับสินบน

EB8

การสริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต

EB9

การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน

EB10

ผนป้องกันละปราบปราม

EB11

การทุจริต
การตรวจสอบถวงดุลภาย฿น

–

มาตรฐานละความป็นธรรม

EB12

฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ

คุณธรรมการบริ
๑ หารงาน

–
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บททีไ 2
ดัชนี ตัวชีๅวัด ละกณฑ์การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
2.1 กณฑ์การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
2.1.1 ดั ช นี ค วามปร ง ฿ส ป็ น ดั ช นี ทีไ ป ระมิ น กีไ ย วกั บ กระบวนการของหน ว ยงาน
฿นการปຂดผยขຌอมูลของหนวยงานอยางตรงเปตรงมา มีความถูกตຌอง ชัดจน ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน
ประชาชนละภาคประชาสังคม สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌสะดวก สามารถตรวจสอบการดานิ น
ของหนวยงานตามนยบายทีไประกาศ฿หຌเวຌกับประชาชน สรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกัน นอกจากนัๅน
ยั งพิ จารณาถึงกระบวนการของหน วยงาน฿นการปຂ ดอกาส฿หຌ ภาคประชาชนหรือผูຌ มี ส วนเดຌ ส วนสี ย
ขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงานของหนวยงานซึไงถือป็นหลักการทีไสาคัญอยางหนึไงของความปรง฿ส
รวมเปถึงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงหนวยงานจะตຌองดานินการ฿หຌป็นเปตามหลักการความปรง฿ส
ตามทีไ ระบุ เวຌ ฿นกฎหมาย ดยหน วยงานจะตຌ องมี การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อการวางระบบ
กจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿หຌดานินการอยางป็นรูปธรรม ดยดัชนีความปรง฿ส ประกอบดຌวย 3 ตัวชีๅวัด
ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน฿นตละตัวชีๅวัด (สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การปຂดผยขຌอมูล
วัตถุประสงค์ พืไ อ ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น มี ก ารปຂ ด ผยขຌ อ มู ล ของหน ว ยงานอย า ง
ตรงเปตรงมา มีความถูกตຌอง ชัดจน ครบถຌวน ละป็ น ปั จจุบั น ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมู ล
ขาวสารเดຌสะดวก ละสามารถตรวจสอบการดานินของหนวยงานตามนยบายทีไประกาศเวຌ
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB1 (1) หน ว ยงานมี ก ารก าหนด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
มาตรการ กลเก หรือ การวางระบบ ระบบ ฿นการด านิ น การก าหนด฿หຌ มี ก ารผยพร ขຌ อ มู ล ผ า นวใ บ เซต์
฿นการผยพร ขຌ อ มู ล ต อ สาธารณะ ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
ผานวใบเซต์ของหนวยงาน1
 มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มี ก รอบนวทางการผยพร ขຌ อ มู ล ต อ สาธารณะผ า นวใ บ เซต์
ของหนวยงานดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 ลักษณะ/ประภทขຌอมูลทีไหนวยงานตຌองผยพรตอสาธารณะ
 วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะ
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
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ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
EB1 (2) หน ว ยงานมี ก ารปຂ ด ผย หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์
ขຌอมูลขาวสารทีไป็นปัจจุบัน
ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มีนืๅอหาสดงถึงการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌองกับประดในตางโ
อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ
 ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน
– ครงสรຌางหนวยงาน
– ภารกิจของหนวยงาน
– ผูຌบริหารหนวยงาน
 นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน
 ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป ละการติ ด ตามประมิ น ผล
การดานินการตามผนปฏิบัติราชการประจาป
 ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
 มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ (ฉพาะหนวยงานทีไมี
ภารกิจ฿หຌบริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E1 หน ว ยงานมี ก ารปຂ ด ผยขຌ อ มู ล ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
กีไยวกับการดานิ นงานของหนวยงาน  หในดຌวย
อยางชัดจน ถูกตຌอง ครบถຌวน ละป็น  คอนขຌางหในดຌวย
ปัจจุบัน
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E2 จຌาหนຌาทีไของหนวยงาน฿หຌขຌอมูล ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ก ท า นอย างปร ง฿ส เม ปຂ ด บั งหรื อ  หในดຌวย
บิดบือนขຌอมูล
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
หมายหตุ: 1. ตามนยบายรัฐบาลการขับ คลืไอนระบบราชการ 4.0 ละป็ นกระบวนการบืๅ อ งตຌน฿นการสงสริม฿หຌ กิดทิศทาง
Open Government Data ฿นอนาคต
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การมีสวนรวม
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีกระบวนการ฿นการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชน
หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียของหนวยงานเดຌมีสวนรวม฿นการดานินงานของหนวยงาน ชน การสดง
ความคิดหใน รวมรับรูຌ ละรวมคิด หรือรวมสนอความหใน฿นการตัดสิน฿จปัญหาสาคัญ หรือยกระดับ
เปสูการมีสวนรวม฿นการประสานพลังระหวางภาครัฐละภาคสวนอืไนโ (Collaboration) พืไอยกระดับ
การพัฒ นาประทศ พัฒ นาระบบงาน พัฒ นาการ฿หຌบริการ หรือการสรຌางนวัตกรรม฿นการตอยอด
ทัๅง฿นรูปของนวัตกรรมชิงนยบาย นวัตกรรมการ฿หຌบริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือ
การกຌปัญหาความตຌองการของประชาชนทีไมีความสลับซับซຌอน ละรับผิดชอบตอความสารใจรวมกัน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB2 (1) หน ว ยงานมี ก ารก าหนด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌ ระบบ฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม
ภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ฿นการดานินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
ขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
 มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามา
มีสวนรวม฿นการดานินงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 กลุ มภารกิ จหรือ ลัก ษณะงานทีไ จ ะตຌ อง฿หຌ ภ าคประชาชนหรือ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
 วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไกีไ ยวขຌอง฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
EB2 (2) หนวยงานมีการปฏิบัติตาม หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการปຂดอกาส฿หຌภาคประชาชน
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌ หรื อ ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย เดຌ มี ส ว นร ว ม฿นการด านิ น งาน ซึไ ง จะตຌ อ งมี
ภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย รายละอียด ดังนีๅ
ขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
 มีลักษณะป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือ
หลักฐานอืไนโ ทีไหมาะสม
 มีนืๅอหาสดงถึงตัวอยางการดานินงานตามทีไระบุเวຌ฿นกรอบ
นวทางละขัๅนตอน ตามขຌอ EB2 (1)
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บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E3 หนว ยงานมีก ารปຂด อกาส฿หຌ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ประชาชน/ผู ຌร ับ บริก าร/ผู ຌม ีส ว นเดຌ  หในดຌวย
สว น สีย  ส ด งค วาม ค ิด ห ใน ต อ  คอนขຌางหในดຌวย
การดานินงานตางโของหนวยงาน  คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E4 หน วยงาน฿หຌ ความส าคั ญ กั บ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ความคิดหในของประชาชนผูຌรับบริการ/  หในดຌวย
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอนาเปปรับปรุง  คอนขຌางหในดຌวย
ละพัฒนาการดานินงาน
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

ตัวชีๅวัดทีไ 3. การจัดซืๅอจัดจຌาง
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการดานินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน
ทีไปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตรวจสอบเดຌ ละมีความคุຌมคา กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB3 (1) หน วยงานมี การวิ คราะห์ ผล หน วยงานจะตຌ องส งหลั กฐานทีไ สดงถึ งการวิ คราะห์ ผลการจั ดซืๅ อจั ดจຌ าง
การจัดซืๅอจัดจຌางประจาป (ทีไผานมา)
ประจาป (ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
 มีลักษณะป็นรายงาน
 มีนืๅอหาสดงถึงผลการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงมีรายละอียด
อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ
 สรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง
 ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซืๅอจัดจຌาง
 ขຌอสนอนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซืๅอจัดจຌาง
 มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
EB3 (2) หน ว ยงานมี ก ารก าหนด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ฿นการ
มาตรการ กลเก หรือการวางระบบ ดานินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงจะตຌองมีรายละอียดดังนีๅ
฿น ก ารด า นิ น ก า รพืไ อ ส งส ริ ม  มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการดานินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอ
จัดจຌาง ประกอบดຌวย วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการดานินการ
฿นรืไองตางโ ดังตอเปนีๅ
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ขຌอคาถาม

กณฑ์การประมิน
 การผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป1
 การบั นทึ กรายละอี ยดวิ ธี การละขัๅ นตอนการจั ดซืๅ อจั ดจຌ าง
อยางป็นระบบ2
 การป้ องกั นผูຌ ทีไ มี หนຌ าทีไ ด านิ นการ฿นการจั ดซืๅ อจั ดจຌ างป็ น
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา3
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
EB3 (3) หน ว ยงานมี ก ารผยพร หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌาง
ผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป1
ประจาปของหนวยงาน ดังนีๅ
 ป็นหลักฐานทีไสดงถึงการผยพร฿นตละชองทาง ดังนีๅ
 ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถายหนຌาจอ)
 ระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน (Link)
 การปຂดประกาศ ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงาน (ภาพถาย)
EB3 (4) หน ว ยงานมี ก ารผยพร หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลการจัดซืๅอ
บันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอน จัดจຌางของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
การจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นระบบ2
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มี นืๅ อ หาสดงถึ งการผยพร ฐ านขຌ อ มู ล ทีไ บั น ทึ ก รายละอี ย ด
การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง ซึไ ง สดงรายการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งทุ ก รายการ
ตามทีไ ร ะบุ ฿นผนการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งประจ าป 4 ซึไ งมี ร ายละอี ย ด
อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ5
 ชืไอรายการทีไจัดซืๅอจัดจຌาง
 วงงินงบประมาณ
 ราคากลาง
 วิธีการซืๅอหรือจຌาง
 ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
 ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
 หตุผลทีไคัดลือกดยสรุป
 ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
หมายหตุ:

1.
2.
3.
4.
5.

รายละอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกวຌนการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานเมสามารถปຂดผยรายละอียดเดຌตามกฎหมาย
ตามบบ สขร.1
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2.1.2 ดัชนีความพรຌอมรับผิด ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับกระบวนการผยพรผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ของหน วยงาน ละกระบวนการประมินผลการปฏิบั ติงานตามผนปฏิบั ติราชการ
฿นปทีไผานมา พืไอสะทຌอน฿หຌสาธารณชนเดຌติดตามตรวจสอบวาหนวยงานเดຌดานินภารกิจตามพันธกิจ
ของหน วยงานละก อ฿หຌ กิ ดประยชน์ ต อ ประทศละประชาชนอย างทຌ จริ งหรื อเม นอกจากนีๅ
ยังประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไของหนวยงาน ทีไสดงถึงความมุงมัไนตัๅง฿จปฏิบัติงาน
อย างตใมประสิ ทธิภาพ ละนวทางการบริ หารผลการปฏิบั ติ งานละการดานิ นการกับจຌ าหนຌ าทีไ
ผูຌ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ งานตไ า รวมถึ งประมิ น กีไ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผูຌ บ ริ ห ารของหน ว ยงาน
ดยการสดงจตจานงทีไนวนวาจะบริหารงาน฿หຌบรรลุตามพันธกิจของหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล
พืไ อ ฿หຌ ส าธารณชนกิ ด ความชืไ อ มัไ น ละประมิ น กีไ ย วกั บ กระบวนการของหน ว ยงาน฿นการ
฿หຌความสาคัญกับการรับฟังสียงสะทຌ อนหรือขຌอรຌองรียนจากผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียหรือ
สาธารณชน ดยจะตຌองมีกระบวนการจัดการละตอบสนองตอขຌอรຌองรียนอยางหมาะสม ซึไงหนวยงาน
จะตຌองมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบกจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿หຌดานินการอยางป็น
รูปธรรม ดยดัชนี ความพรຌอมรับผิ ด ประกอบดຌวย 4 ตัวชีๅวัด ละมีรายละอี ยดกณฑ์ การประมิ น
฿นตละตัวชีๅวัด (สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การดานินงานตามภารกิจ
วัตถุประสงค์ พื ไอ ฿หຌห นว ยงานที ไร ับ การประมิน มีก ารผยพรร ายงานการประมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการ฿นปทีไผานมา ละมีการผยพรผนปฏิบ ัติร าชการประจาป
พืไอ฿หຌสาธารณชนเดຌติดตามตรวจสอบวาหนวยงานเดຌดานินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงานละ
กอ ฿หຌกิด ประยชน์ตอประทศละประชาชนหรือ เม ตลอดจนประมิน กลเกการกากับ ติด ตาม
การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการประจาปของหนวยงาน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB4 (1) หน ว ยงานมี ก ารผยพร หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนปฏิบัติราชการ
ผนปฏิบัติราชการประจาป
ประจาป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มี  นืๅ อ หาสดงถึ ง การผยพร  ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป
ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 ผนงาน
 ครงการ
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ขຌอคาถาม
EB4 (2) หน ว ยงานมี ก ารผยพร
รายงานการประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป
(ทีไผานมา)

กณฑ์การประมิน
หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผล
การปฏิ บั ติ งานตามผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าป (ทีไ ผ านมา) ซึไ งจะตຌ อง
มีรายละอียด ดังนีๅ
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผนปฏิบัติราชการ฿นปทีไผานมา ดังนีๅ
 ผลการประมิน
 ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงละพัฒนา
EB4 (3) หน ว ยงานมี ก ารผยพร หน วยงานจะตຌ องส งหลั กฐานทีไ สดงถึงการผยพรก ารก ากับ ติ ดตาม
การกากับติดตามการดานินงานตาม การดานินงานตามผนปฏิบัติราชการประจาป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
ผนปฏิบัติราชการประจาป
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรผลการกากับติดตามผลการดานินงาน
ตามทีไระบุ฿นผนปฏิบัติราชการประจาป ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย
ดังนีๅ
 ความกຌาวหนຌาของการดานินครงการหรือกิจกรรม
 การ฿ชຌจายงบประมาณ
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E5 หน วยงานก าหนดครงการหรื อ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
การด านิ น งานต า งโ ทีไ ก อ ฿หຌ  กิ ด  หในดຌวย
ประยชน์ตอประทศละประชาชน  คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E6 ห น ว ย ง า น มี ก า ร น า ส น อ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ความกຌ า วหนຌ า การด านิ น งานตาม  หในดຌวย
ภารกิจของหนวยงาน
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ
วัตถุประสงค์ พืไ อ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น มีก ารก ากั บ ตรวจสอบจຌ าหนຌ าทีไ ข องหน ว ยงาน
พืไอ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมประสิทธิภาพ ละมุงตอบสนองตอผูຌรับบริการหรือประชาชน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB5 ห น ว ย ง า น ม ีก า ร ก า ห น ด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
มาตรการ กลเก หรือ การวางระบบ ระบบ฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละการดานินการกับจຌาหนຌาทีไ
฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละ ผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
การด านิน การกับ จຌา ห นຌา ที ไ ผู ຌมี  มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานละการดานินการกับ
จຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา ดยจะตຌองมีรายละอียด
อยางนຌอย ดังนีๅ
 หลักกณฑ์การประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
 หลั ก กณฑ์ ก ารพิ จ ารณา฿หຌ คุณ หรือ ฿หຌ ทษต อ ผูຌป ฏิ บั ติ งาน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน฿นระดับตางโ
 วิธีการ ขัๅนตอน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ละการดานินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E7 จຌาหนຌาทีไของหนวยงาปฏิบัติงาน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ดยมุงตอบสนองความตຌอ งการของ  หในดຌวย
ผูຌมาติดตอหรือรับบริการ
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E8 จຌ า หนຌ า ทีไ ข องหน ว ยงานพรຌ อ ม ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ปรับปรุงกຌเขหรือสดงความรับผิดชอบ  หในดຌวย
หากปฏิบัติงานผิดพลาด
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

12

คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชีๅวัดทีไ 3. จตจานงสุจริตของผูຌบริหาร
วัตถุประสงค์ พืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ารของหน ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น เดຌ  สดงถึ ง จตจ านงสุ จ ริ ต ละ
ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌสารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB6 หนวยงานมีการผยพรจตจานง หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรจตจานงสุจริตของ
สุจริตของผูຌบริหารตอสาธารณชน1
ผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน ว ยงาน ผ านระบบครื อ ข ายสารสนทศของ
หนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรจตจานงสุจริตของผูຌบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌสารใจตามพันธกิจของ
หนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
 มีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I1 ผูຌ บริหารของหน วยงานท าน มุ งมัไ น ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ปฏิบัติงานอยางปรง฿สละซืไอสัตย์สุจริต  หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E9 ผูຌ บ ริ ห ารของห น วยงาน มุ งมัไ น ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ปฏิบัติงานอยางปรง฿สละซืไอสัตย์สุจริต  หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
หมายหตุ: 1. กรณี ผูຌบ ริห ารสูงสุดของหนว ยงานคนปั จ จุบั นป็ นบุคคลคนดีย วกันกับ ผูຌบ ริห ารทีไเดຌ สดงจตจ านงสุจริตเปลຌว
฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถ฿ชຌอกสารหลักฐานดิมเดຌ ตตຌอ งมีลักษณะป็ น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอ นกลับ เดຌ ละ
มีนืๅอหาทีไสดงถึงความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌสารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
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ตัวชีๅวัดทีไ 4. การจัดการรืไองรຌองรียน
วัตถุประสงค์ พืไ อ ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น ฿หຌ ค วามส าคั ญ ฿นการรั บ ฟั ง สี ย งสะทຌ อ นหรื อ
ขຌอรຌองรียนจากผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียหรือสาธารณชน ละจะตຌองมีกระบวนการจัดการ
ละตอบสนองตอขຌอรຌองรียนอยางหมาะสม
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB7 หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
กลเก หรื อการวางระบบ฿นการจั ดการ ระบบ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
รืไองรຌองรียนของหนวยงาน
 มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ดยจะตຌอง
มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 ชองทางการรับรืไองรຌองรียน
 กระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน
 การตอบสนองตอรืไองรຌองรียน
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I2 ทานรับทราบชองทางของหนวยงาน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ทีไทานจะสามารถรຌองรียนการปฏิบัติ  หในดຌวย
หนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของหนวยงานเดຌ  คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E10 ทา นรับ ทราบ ชอ งทางของ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
หนวยงานทีไทานจะสามารถรຌองรียน  หในดຌวย
การปฏิบัติห นຌา ทีไข องจຌาหนຌา ทีไข อง  คอนขຌางหในดຌวย
หนวยงานเดຌ
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
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2.1.3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
฿นการปฏิบัติงาน ป็นดัชนีทีไประมินกีไยวกับพฤติกรรมการทุจริตของจຌาหนຌาทีไ ชน การรียกรับ
สินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดจากผูຌอืไน การ฿ชຌอานาจหนຌาทีไหรือตาหนงหนຌาทีไ
฿นการอืๅอประยชน์ตอตนอง หรือผูຌอืไน การสวงหาผลประยชน์รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน ละ
ประมินกีไยวกับกระบวนการ฿นการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันการรับ
สินบน ตลอดจนการประมินการชีๅมูลความผิดละรืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองดຌวย ดยดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย
1 ตัวชีๅวัด ละมีรายละอียดกณฑ์การประมิน (สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การรับสินบน
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌ หน วยงานทีไรับการประมิน เดຌรับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบน
ทีไกิดขึๅน อัน จะนาเปสูการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้ องกันการรับ สินบน
ทีไชัดจนละป็นรูปธรรม
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB8 หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก
กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกัน หรือระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
การรับสินบน
 มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหาร
สูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการป้องกันการรับสินบน
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I3 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาจຌาหนຌาทีไ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ของหน ว ยงานท า น มี ก ารรี ย กหรื อ  หในดຌวย
รับสินบนจากผูຌอืไน
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I4 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาจຌาหนຌาทีไ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ของหน วยงานท าน มี การปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ  หในดຌวย
หรื อ ฿ชຌ อ านาจหนຌ า ทีไ พืไ อสวงห า  คอนขຌางหในดຌวย
ผลประยชน์  ก ต นอง ญ าติ พีไ นຌ อ ง  คอนขຌางเมหในดຌวย
พวกพຌอง หรือผูຌอืไน
 เมหในดຌวย
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ขຌอคาถาม
I5 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมาผูຌบริหาร
ของห น ว ยงานท า น มี ก ารก าห น ด
นยบาย ครงการหรื อ สั ม ปทานของ
หน ว ยงาน พืไ อ สวงหาผลประยชน์
รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน

กณฑ์การประมิน
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
 หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E11 ฿นระยะวลา 1 ปทีไผานมา ทานคย ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ถูกรียกสินบนหรือ฿หຌสินบนกจຌาหนຌาทีไ  หในดຌวย
ของหนวยงาน1
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E12 ฿น ระ ย ะ วล า 1 ป ทีไ ผ าน ม า ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
จຌ าหนຌ าทีไ ข องหน วยงาน มี ก ารปฏิ บั ติ  หในดຌวย
หนຌ าทีไ หรือ฿ชຌ อานาจหนຌ าทีไ พืไ อสวงหา  คอนขຌางหในดຌวย
ผลประยชน์ ก ต นอง ญ าติ พีไ นຌ อ ง  คอนขຌางเมหในดຌวย
พวกพຌอง หรือผูຌอืไน
 เมหในดຌวย
E13 ฿น ร ะ ย ะ วล า 1 ป ทีไ ผ าน ม า ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ผูຌ บ ริ ห ารของหน ว ยงาน มี ก ารก าหนด  หในดຌวย
นยบาย ครงการหรื อ สั ม ปทานของ  คอนขຌางหในดຌวย
หน ว ยงาน พืไ อ สวงหาผลประยชน์  คอนขຌางเมหในดຌวย
รวมกันกับองค์กรธุรกิจอกชน
 เมหในดຌวย
หมายหตุ: 1. ตั ว ชีๅ วั ด ผนบู ร ณาการต อ ตຌ า นการทุ จ ริ ต ละประพฤติ มิ ช อบ ละตั ว ชีๅ วั ด ป้ า หมายการพั ฒ นาทีไ ยัไ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของประทศเทย

ดัช นีค วามปลอดจากการทุจ ริต ฿นการปฏิบ ัติง าน จะมีก ารน ารืไอ งชี ๅม ูล ความผิด ละรืไอ งกลา วหา
รຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะนน ดังนีๅ
(1) รืไองทีไมีการชีๅมูลความผิด
(2) รื ไอ งกลา วหารຌอ งรีย นที ไ กี ไย วขຌอ งกับ การทุจ ริต ดยป็น รื ไอ งที ไม ีก ารเตส วนขຌอ ทใจ จริง
฿นรืไองกลาวหาดังกลาว
ทัๅง นีๅ จะ฿ชຌขຌอ มูล จากสานัก งาน ป.ป.ช. ละสานัก งาน ป.ป.ท. ละป็น รืไอ งทีไมูล หตุกิด ขึๅน ตัๅง ต
ปพ.ศ. 2558 ป็นตຌนมา
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2.1.4 ดัช นีวัฒ นธรรมคุณ ธรรม฿นองค์กร ป็น ดัช นีทีไป ระมิน กีไยวกับ ความพยายาม
ของหนวยงาน฿นการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลเก หรือ การวางระบบ฿นการป้อ งกัน ผลประยชน์ทับ ซຌอ น
รวมถึงนวทาง฿นการป้องกัน ละปราบปรามการทุจริต฿นหนว ยงานทีไป็นรูป ธรรม ละชัดจน
ผานกลเกการจัด ทาผนป้องกั น ละปราบปรามการทุจ ริต ละการกากับ ติด ตามอยางตอนืไอ ง
รวมเปจนถึงการประมินกลเกการตรวจสอบภาย฿นหนวยงาน ทีไมีความป็นอิ สระ เมถูกทรกซง
ปราศจากอคติ มีค วามป็น กลาง ละ฿หຌขຌอ สนอนะทีไป็น ประยชน์฿ นการป้อ งกัน การทุจ ริต
฿นหนว ยงาน ดยประกอบดຌวย 4 ตัว ชีๅวัด ละมีร ายละอียดกณฑ์การประมิน ฿นตล ะตัว ชีๅวัด
(สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การสริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีการสงสริมละปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อยางซืไอสัตย์สุจริตละเมทนตอการทุจริต ละพัฒนา฿หຌป็นวัฒนธรรมละคานิยมของหนวยงาน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB9 หน ว ยงานมี ก ารสริ ม สรຌ า ง หนวยงานจะตຌองสงหลัก ฐานทีไ สดงถึงการสริม สรຌางวัฒ นธรรมละ
วั ฒ นธรรมละค า นิ ย มสุ จ ริ ต ละ คา นิย มสุจ ริต ละการตอ ตຌา นการทุจ ริต ฿นหนว ยงาน ซึ ไง จะตຌอ งมี
การตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
รายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 มีลักษณะป็นภาพหรือรายงาน
 สดงถึ ง การด านิ น การหรื อ จั ด กิ จ กรรม ซึไ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
พืไอการสริมสรຌางวัฒนธรรมหรือคานิยม฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน
อยางซืไอสัตย์สุจริต
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I6 ผูຌ บ ริ ห ารหรื อ จຌ า หนຌ า ทีไ อ าวุ  ส ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
฿นหน ว ยงานท า น ปฏิ บั ติ งานอย า ง  หในดຌวย
ซืไ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จนป็ น บบอย า ง฿หຌ  คอนขຌางหในดຌวย
จຌาหนຌาทีไรุน฿หมโ ถือปฏิบัติตาม
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
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ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
I7 ทานหในวาการกระทาการทุจริต ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ป็นรืไองทีไนาละอาย
 หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I8 หากท า นพบหใ น ว า มี ผูຌ ก ระท า ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
การทุจริต฿นหนวยงาน ทานเมลังลทีไจะ  หในดຌวย
รຌ อ งรี ย น ห รื อ  จຌ งขຌ อ มู ล ฿หຌ  ก  คอนขຌางหในดຌวย
หนวยงานตรวจสอบ
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

ตัวชีๅวัดทีไ 2. การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน
วัตถุประสงค์ พืไ อ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รับ การประมิน มีการศึกษาวิคราะห์ ความสีไ ยงละการจั ดการ
ความสีไยงกีไยวกับการกิดผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน พืไอพัฒนาเปสูการกาหนดมาตรการ
ป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB10 (1) หน วยงานมี ก ารวิ คราะห์ หน วยงานจะตຌ อ งส งหลั ก ฐานทีไ  สดงถึ งการวิคราะห์ ค วามสีไ ย งละ
ความสีไยง ละการจัดการความสีไยง การจั ด การความสีไ ย งกีไ ย วกั บ ผลประยชน์ ทั บ ซຌ อ น ซึไ ง จะตຌ อ งมี
กีไ ย ว กั บ ผ ล ป ระ ย ช น์ ทั บ ซຌ อ น รายละอียด ดังนีๅ
฿นหนวยงาน
 มีลักษณะป็นรายงาน
 มีนืๅอหาสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการความสีไยง
กีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน
 มี ก ารสนอผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน ว ยงานหรื อ ผูຌ บ ริ ห ารทีไ เ ดຌ รั บ
มอบอานาจ
EB10 (2) หน ว ยงานมี ก ารก าหนด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
มาตรการ กลเก หรื อ การวางระบบ ระบบ฿นการป้ อ งกั น ผลประยชน์ ทั บ ซຌ อ น฿นหน ว ยงาน ซึไ ง จะตຌ อ งมี
฿นการป้ องกั น ผลประยชน์ ทั บ ซຌ อ น รายละอียด ดังนีๅ
฿นหนวยงาน
 มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
 มีกรอบนวทางการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
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บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I9 หน วยงานของทาน฿หຌ ความสาคัญ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
฿นการป้ องกั นเม ฿หຌ กิ ดผลประยชน์  หในดຌวย
ทับซຌอน฿นหนวยงาน
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

ตัวชีๅวัดทีไ 3. ผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ พืไ อ ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น ฿หຌ ค วามส าคั ญ ฿นการป้ อ งกั น ละปราบปราม
การทุจริต฿นหนวยงาน ดยจัดทาป็นผนปฏิบัติการทีไชัดจนละมีการดานินการอยางจริงจัง
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB11 (1) หนวยงานมีการจัดทาผน หน ว ยงานจะตຌ อ งส งหลั ก ฐานทีไ  สดงถึ งผนป้ อ งกั น ละปราบปราม
ป้ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จ ริ ต การทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌองของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
หรือผนทีไกีไยวขຌอง
 มีลักษณะป็นผนปฏิบตั ิการ
 มีนืๅอหาสดงถึงการดานินการซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต฿นหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
 รายชืไอครงการหรือกิจกรรม
 วัตถุประสงค์ของครงการหรือกิจกรรม
 ระยะวลาทีไจะดานินการของตละครงการหรือกิจกรรม
 มีการหในชอบหรือลงนามดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
EB11 (2) หน ว ยงานมี ก ารก ากั บ หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงผลการกากับติดตามการดานินงาน
ติ ด ตามการด านิ น งานตามผน ตามผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะตຌอง
ป้ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จ ริ ต มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
หรือผนทีไกีไยวขຌอง
 มีลักษณะป็นรายงาน
 มีนืๅอหาสดงถึงผลการกากับติดตามการดานินงาน/ความกຌาวหนຌา
ของครงการหรื อ กิ จกรรมทีไ ระบุ ฿นผนป้ อ งกั น ละปราบปราม
การทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง
 มี ก ารสนอผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน ว ยงานหรื อ ผูຌ บ ริ ห ารทีไ เ ดຌ รั บ
มอบอานาจ
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บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I10 หน ว ยงานของท า นมี  ครงการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
หรือกิจกรรม พืไ อป้ องกัน การทุจริต  หในดຌวย
หรือสงสริมคุณธรรม฿นหนวยงาน
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

ตัวชีๅวัดทีไ 4. การตรวจสอบถวงดุลภาย฿น
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไรับการประมินมีกลเกการตรวจสอบภาย฿นหนวยงาน ทีไมีความป็นอิสระ
เมถูกทรกซง ปราศจากอคติ มีความป็นกลาง ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นการป้องกัน
การทุจริตรวมเปถึงมีกระบวนการลงทษทางวินัยตอจຌาหนຌาทีไผูຌกระทาการทุจริตอยางจริงจัง
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I11 หนวยงานของทานมีการตรวจสอบ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ละลงทษทางวิ นั ย ต อ จຌ า หนຌ า ทีไ  หในดຌวย
ผูຌกระทาการทุจริตอยางจริงจัง
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I12 กลุมงานตรวจสอบของหนวยงาน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ทานมีความป็นอิสระ เมถูกทรกซง  หในดຌวย
ปราศจากอคติ มีความป็นกลาง ละ  คอนขຌางหในดຌวย
฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
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2.1.5 ดั ช นี คุ ณ ธรรมการท างาน฿นหน วยงาน ป็ น ดั ชนี ทีไ ป ระมิ นกีไ ยวกั บ กระบวนการ
ของหน วยงานทีไ สดงถึ งการ฿หຌ ความส าคั ญ กีไ ยวกั บ การก ากั บ ดู ลการปฏิ บั ติ งานของจຌ าหนຌ าทีไ
฿หຌ ป็ น เปตามคู มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอย า งคร ง ครั ด ส ง ผล฿หຌ กิ ด มาตรฐานละ
ความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ ละประมินกระบวนการมุงตอบสนองตอผูຌรับบริการ
หรือประชาชน ดຌวยการพัฒนากระบวนการอานวยความสะดวก การ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดง
ขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ (กรณี ทีไ ป็ นหน วยงาน฿หຌ บริ การ อนุ มัติ อนุ ญาต) ละประมินกระบวนการ
ของหนวยงานทีไสดงถึงการมีคุณธรรม฿นการบริหารงานบุคคลภาย฿นหนวยงาน ทัๅง฿นดຌานการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล ช น การคั ด ลื อ ก การบรรจุ ต ง ตัๅ ง ยกยຌ า ย พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ดຌานกระบวนการสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานละการธารงรักษาคนดี คนกง ละดຌานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ ชน การ฿ชຌจายงินงบประมาณจะตຌองป็นเปอยางปรง฿ส ละ
จะตຌ องพิ จารณา฿ชຌ จ าย฿นสิไ งทีไ จ าป็ น ต อการด านิ น งานตามภารกิ จของหน วยงานอย างคุຌ มค าละ
กิดประยชน์สูงสุด
ดยมืไ อมี การ฿ชຌ จ ายงิ น งบประมาณลຌ ว กใ จ ะตຌ องมี ก ารรายงานตามขຌ อ ทใ จจริ งช น กั น
การมอบหมายงาน฿หຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาจะตຌองคานึงถึงขอบขตอานาจหนຌาทีไตามกฎหมาย ขอบขต
ตามคาบรรยายลักษณะงานทีไหนวยงานกาหนด หรือขอบขตตามภารกิจ หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ
มีความป็ นธรรม ท าที ยม เม ลื อกปฏิ บั ติ ซึไงหน วยงานจะตຌอ งมี การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ
การวางระบบก จຌ า หนຌ า ทีไ ทีไ กีไ ย วขຌ อ ง฿หຌ ด านิ น การอย า งป็ น รู ป ธรรม ดยดั ช นี คุ ณ ธรรม
การท างาน฿นหน ว ยงาน ประกอบดຌ ว ย 2 ตั ว ชีๅ วั ด ละมี กณฑ์ การประมิ น ฿นต ล ะตั ว ชีๅ วั ด
(สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดทีไ 1. มาตรฐานละความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ
วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌ ห น ว ยงานทีไรั บ การประมิน มีการกากับ ดูล มาตรฐานละความป็ นธรรม
฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ ทีไป็นรูปธรรมทีไชัดจน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
EB12 (1) หน ว ยงานมี ก ารก าหนด หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือ
มาตรการ กลเก หรื อ การวางระบบ ระบบ฿นการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของจຌ า หนຌ า ทีไ ต ามคู มื อ หรื อ
฿นการตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
จຌ า หนຌ า ทีไ ต ามคู มื อ หรื อ มาตรฐาน  มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุด
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
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ขຌอคาถาม

กณฑ์การประมิน
 มี ก รอบนวทางการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของจຌ า หนຌ า ทีไ
ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดยจะตຌองมีรายละอียด
อยางนຌอย ดังนีๅ
 วิธีการตรวจสอบ
 ขัๅนตอนการตรวจสอบ
 มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรกระบวนการอานวย
ความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดงขัๅนตอน ละ
ระยะวลาทีไ฿ชຌ ดังนีๅ
 มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
 มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรกระบวนการอานวยความสะดวกหรือ
การ฿หຌบริการประชาชน ดังนีๅ
 ประภทงานบริการ
 ขัๅนตอน
 ระยะวลาทีไ฿ชຌ

EB12 (2) หน ว ยงานมี ก ารผยพร
กระบวนการอานวยความสะดวกหรือ
การ฿หຌ บ ริ ก ารประชาชน ดຌ ว ยการ
สดงขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ (ฉพาะ
ห น วย งาน ทีไ มี ภ ารกิ จ ฿หຌ บ ริ ก า ร
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
หมายหตุ : กรณี ทีไ  ป็ น หน ว ยงาน
ทางนยบ ายห รื อ ห น ว ยงานทาง
วิ ชาการ฿หຌ ตั ด นๅ าหนั ก ตั ว ชีๅ วั ด นีๅ อ อก
เมนามาพิจารณาคะนน
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I13 จຌ า ห นຌ า ทีไ ฿ นห น ว ยงานท า น ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ป ฏิ บั ติ งา น ด ย ยึ ด ถื อ  น ว ท า ง  หในดຌวย
การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน  คอนขຌางหในดຌวย
การปฏิบัติงาน
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I14 หน ว ยงานของท า นมี ก ารก ากั บ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
หรื อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ  หในดຌวย
จຌ า หนຌ า ทีไ ฿ หຌ  ป็ น เปตามคู มื อ หรื อ  คอนขຌางหในดຌวย
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยูสมอ
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
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บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
E14 หนวยงานมีการกาหนดขัๅนตอน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
การปฏิบัติงานอยางชัดจน ป็นระบบ  หในดຌวย
ละท า฿หຌ กิ ด ความสะดวก฿นการ  คอนขຌางหในดຌวย
ติดตอหรือขอรับบริการ
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
E15 จຌ าห นຌ าทีไ ขอ งห น วย งาน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ปฏิบัติงานตามขัๅนตอนละระยะวลา  หในดຌวย
ทีไกาหนดอยางครงครัด
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย

ตัวชีๅวัดทีไ 2. คุณธรรมการบริหารงาน
วัตถุประสงค์ พืไ อ ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ รั บ การประมิ น เดຌ รั บ ทราบละตระหนั ก ถึ ง การรั บ รูຌ กีไ ย วกั บ
การบริหารงานทัๅงดຌานทรัพยากรบุคคล ดຌานงบประมาณ ละดຌานการมอบหมายงาน พืไอปรับปรุง
กຌเข฿หຌการบริหารงานภาย฿นของหนวยงานมีคุณธรรมมากขึๅน
ขຌอคาถาม
กณฑ์การประมิน
บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
I15 หนว ยงานของทา นปราศจาก ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
การซืๅ อ ขายต าหน งหรื อ฿ชຌ สຌ น สาย  หในดຌวย
฿นการบรรจุ ตงตัๅง ยกยຌาย ลืไอ น  คอนขຌางหในดຌวย
ระดับ ลืไอ นต าหนง ของผู ຌบ ริห าร  คอนขຌางเมหในดຌวย
ละจຌาหนຌาทีไ
 เมหในดຌวย
I16 หนวยงานของทานมีการพิจารณา ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
ความดีความชอบ คัดลือกจຌาหนຌาทีไ  หในดຌวย
พืไอขຌารับการฝຄกอบรม/ศึกษาดูงาน/  คอนขຌางหในดຌวย
ทุ น การศึ ก ษา อย า งปร ง ฿สละ  คอนขຌางเมหในดຌวย
ป็นธรรม
 เมหในดຌวย
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ขຌอคาถาม
I17 จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทาน เมมี
การบิ ก งิ น ทีไ กิ น จริ ง หรื อ ป็ น ทใ จ
ช น ค า ปฏิ บั ติ ง านล ว งวลา (O.T.)
คาดินทาง ป็นตຌน

กณฑ์การประมิน
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
 หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I18 หน ว ยงานของท า น มี ก าร฿ชຌ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
จายงินงบประมาณตามความจาป็น  หในดຌวย
ละกิดความคุຌมคาสูงสุด
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
I19 หัวหนຌางานของทาน มอบหมาย ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นลือกตัวลือกพืไอตอบคาถาม ดังนีๅ
งานกทานอยางป็นธรรม
 หในดຌวย
 คอนขຌางหในดຌวย
 คอนขຌางเมหในดຌวย
 เมหในดຌวย
หมายหตุ: สาหรับขຌอคาถามทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ ฿นกรณีทีไหนวยงานมีระบียบ
ขຌอบังคับ หรือนวทางปฏิบัติทีไกาหนดเวຌอยูดิมลຌว ขอ฿หຌผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบ
อานาจ สัไงการ฿หຌนาระบียบ ขຌอบังคับ หรือนวทางปฏิบัติดังกลาว เปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรมทีไชัดจนละมีกลเก
การกากับติดตามอยางตอนืไอง
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2.2 การคานวณคะนนคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การ฿หຌคะนนการ฿หຌคะนนของตละขຌอคาถาม มีหลักกณฑ์ (สานักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนีๅ
2.2.1 บบส ารวจหลั ก ฐานชิ ง ประจั ก ษ์ จะมี ก าร฿หຌ ค ะนนตามค าตอบของต ล ะ
ขຌอคาถาม ดยพิจารณาตามอกสารหลักฐานทีไอຌางอิงประกอบคาตอบ ดยมีการ฿หຌคะนนดังนีๅ
กรณี
คาตอบละอกสารหลักฐาน
คะนน การอุทธรณ์
1 มีการดานินการ ละมีอกสารหลักฐานถูกตຌองครบถຌวน
100
–
2 มีการดานินการ ตอกสารหลักฐานเมถูกตຌองครบถຌวน
0
เดຌ
3 เมมีการดานินการ นืไองจากมีหตุผลอืไนทีไสดงถึงความจาป็น
เมคิด
–
ชน ขຌอคาถามขัดยຌงกับกฎหมาย ระบียบหรือขຌอบังคับของ
นๅาหนัก
หนวยงาน ป็นตຌน ละมีอกสารหลักฐานอันนาชืไอถือ
คะนน
4 เม มี การด านิ น ก าร นืไ องจากมี ห ตุ ผ ล อืไ น ทีไ สด งถึ ง
0
เมเดຌ
ความจาป็น ชน ขຌอคาถามขัดยຌงกับกฎหมาย ระบียบหรือ
ขຌอบังคับของหนวยงาน ป็นตຌ น ตเมมีอกสารหลักฐานหรือ
อกสารหลักฐานเมนาชืไอถือ
5 เมมีการดานินการ ดยเมมีหตุผลจาป็น
0
เมเดຌ
หมายหตุ: 1. กรณีสวนราชการระดับจังหวัด ฿หຌพิจารณาการดานินการ฿นภาพรวมของจังหวัด (เม฿ชการดานินการของ สานักงาน
จังหวัดหรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง฿นจังหวัด)
2. กรณีหนวยงานทีไมีสวนงานภาย฿นระดับพืๅนทีไหรือสาขา ฿หຌพิจารณาการดานินการ฿นภาพรวมของหนวยงาน
(เม฿ชการดานินการของสวนกลางหรือสวนงานภาย฿นหง฿ดหงหนึไง)

2.2.2 บบส ารวจความคิ ด หใ น ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ภาย฿น จะมี ก าร฿หຌ ค ะนน
ตามตัวลือกคาตอบของตละขຌอคาถามซึไงมีคาตอบ 4 ตัวลือก ดยหากตัวลือกคาตอบทีไสดงถึง
พฤติ ก รรมทีไ มี คุ ณ ธรรมละความปร ง฿สมากจะ฿หຌ ค ะนนมาก ส ว นตั ว ลื อ กค าตอบทีไ  สดงถึ ง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สนຌอยจะ฿หຌคะนนนຌอย ดยมีคะนน 0, 33, 67 ละ 100 คะนน
2.2.3 บบส ารวจความคิ ด หใ น ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ภายนอก จะมี ก าร฿หຌ ค ะนน
ตามตัวลือกคาตอบของตละขຌอคาถามซึไงมีคาตอบ 4 ตัวลือก ดยหากตัวลือกคาตอบทีไสดงถึง
พฤติ ก รรมทีไ มี คุ ณ ธรรมละความปร ง฿สมากจะ฿หຌ ค ะนนมาก ส ว นตั ว ลื อ กค าตอบทีไ  สดงถึ ง
พฤติกรรมทีไมีคุณธรรมละความปรง฿สนຌอยจะ฿หຌคะนนนຌอย ดยมีคะนน 0, 33, 67 ละ 100 คะนน
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2.2.4 รืไ อ งกล า วหารຌ อ งรี ย นทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ การทุ จ ริ ต จะป็ น การ฿หຌ ค ะนน
ดยพิจารณาจากรืไองชีๅมูลความผิดละรืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต ดยป็นรืไองทีไ
มีการเตสวนขຌอทใจจริง฿นรืไองกลาวหาดังกลาว ทัๅงนีๅ จะ฿ชຌขຌอมูลจากสานักงาน ป.ป.ช. ละสานักงาน
ป.ป.ท. ละป็ น รืไ อ งทีไ มู ล หตุ กิ ด ขึๅ น ตัๅ ง ต ป พ.ศ. 2558 ป็ น ตຌ น มา ดยหั ก คะนนจากดั ช นี
ความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน ดังนีๅ
 รืไ อ งชีๅ มู ล ความผิ ด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติชีๅมูลความผิดจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน จะหัก 5 คะนน
 รืไองกลาวหารຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี ม ติ ฿ หຌ เ ต ส วนขຌ อ ทใ จ จริ ง จຌ า หนຌ า ทีไ ฿ นหน ว ยงาน
จะหักตามรຌอยละจานวนรืไองกลาวหารຌองรียนตอจานวนจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน
ตรวมเมกิน 10 คะนน
ขຌอมูลจากบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ภาย฿น ละบบส ารวจความคิดหใ น ผูຌ มีส ว นเดຌส วนสี ยภายนอก จะถูกบัน ทึกน าขຌาสู ปรกรม
การประมวลผลคะนน จากนัๅนจะทาการตรวจสอบความถูกตຌองครบถຌวนของขຌอมูลละจัดการขຌอมูล
ตามหลักสถิติ ชน ขຌอมูล Error & Outlier ละขຌอมูล Missing Value ป็นตຌน ละจะประมวลผล
ละวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการประมินตามหลักการทีไสานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด ดยมีวิธีการคานวณ ดังนีๅ
(1) คะนนขຌอคาถาม หมายถึง คะนนของตละขຌอคาถาม (กรณีบบส ารวจความคิ ดหใ น
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นละบบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก฿หຌ฿ชຌคะนนฉลีไย)
(2) คะนนตัวชีๅวัด หมายถึง รຌอยละของคะนนจากทุกขຌอคาถาม฿นตัวชีๅวัด
(3) คะนนดัชนี หมายถึง รຌอยละของคะนนจากทุกขຌอคาถาม฿นดัชนี
(4) คะนนดัชนีถวงนๅาหนัก หมายถึง คะนนดัชนีคูณรຌอยละนๅาหนักของดัชนี
(5) คะนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะนนดัชนีถวงนๅาหนัก
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ตารางทีไ 2.1 สรุปสัดสวนขຌอคาถามละสัดสวนคะนนดยประมาณ
ดัชนี
EBIT
IIT
EIT
ความปรง฿ส
EB1 – EB3
–
E1 – E4
ความพรຌอมรับผิด
EB4 – EB7
I1 – I2
E5 – E10
ความปลอดจากการทุ จ ริ ต
EB8
I3 – I5
E11 – E13
฿นการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร EB9 – EB11
I6 – I12
–
คุณธรรมการทางาน฿นหนวยงาน
EB12
I13 – I19
E14 – E15
ขຌอ
22
19
15
คะนน
38
33
29

ขຌอ
12
14

คะนน
26
18

7

22

12
11
56

16
18
100

กณฑ์การประมินผลคะนนการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ มีคาคะนนระหวาง 0 – 100 คะนน ดยบงป็น 5 ระดับ ดังนีๅ
ตารางทีไ 2.2 กณฑ์การประมินผล
ชวงคะนน
(คะนน)

กณฑ์ระดับคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

80 – 100

สูงมาก

60 – 79.99

สูง

40 – 59.99

ปานกลาง

20 – 39.99

ตไา

0 – 19.99

ตไามาก
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บททีไ 3
นวทางการประมิน
3.1 นวทางการประมินผล
คณะทีไปรึกษาเดຌจัดทานวทางการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานิ นงาน
ของหนวยงานภาครัฐสาหรับหนวยงานทีไขຌารับการประมิน ทัๅง 222 หนวยงาน ดังสดง฿นตารางทีไ 3.1
ตารางทีไ 3.1 นวทางการประมินผลสาหรับผูຌประมินละสวนราชการทีไรับการประมิน
นวทางการประมินผล
1.

2.
3.
4.

5.

6.

ผูຌประมิน
สวนราชการ
ประสานหนวยงานทีไขຌารับการประมิน
1. จัดสงขຌอมูล฿หຌผูຌประมินดังนีๅ
1.1 ขอรายชื ไอ ขຌา ราชการ/จຌา หนຌา ที ไ฿ นสัง กัด
1.1 รายชื ไอ ขຌา ราชการ/จຌา หนຌา ที ไ฿ นสัง กัด
จานวน 2 คน พืไอป็นผูຌประสานงานประจา
จ านวน 2 คน พื ไอ ป็น ผู ຌป ระสานงาน
หนวยงาน
ประจาหนวยงาน
1.2 ขอรายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ/พนักงาน/ลูกจຌาง
1.2 รายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ /พนักงาน/ลูกจຌาง
ของหนวยงานตามจานวนทีไผຌปู ระมินกาหนด
ของหนว ยงานตามจ านวนที ไผู ຌป ระมิน
1.3 ขอรายชืไอผูຌขຌารับบริการ/ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กาหนด
กับหนวยงานตามจานวนทีไผูຌประมินกาหนด
1.3 รายชืไอผูຌขຌารับ บริการ/ผูຌมีสว นเดຌสว นสีย
กับ หนว ยงานตามจ านวนที ไผู ຌป ระมิน
1.4 ฿หຌหนวยงานทีไขຌารับการประมินตอบคาถาม
กาหนด
ล ะรวบ รวม ขຌอ มูล ห ลัก ฐาน ป ระกอบ
1.4 ตอบละสง บ บ ส ารวจชิง ป ระจัก ษ์
ต า ม  บ บ ส า ร ว จ ช ิง ป ร ะ จ ัก ษ ์ส า ห รับ
หนวยงาน (บบสารวจ Evidence - Based)
(บบสารวจ Evidence-Based) พรຌอมทัๅง
พรຌอมนบอกสารหรือหลักฐานดังกลาวสง
นบขຌอ มูล หลัก ฐานประกอบตามบบ
฿หຌผูຌประมิน ตามระยะวลาทีไกาหนด
ส ารวจชิง ประจัก ษ์ส าหรับ หนว ยงาน
ดานิน การจัด กใบ ขຌอ มูลละประมวลผลคะนน
สง฿หຌกผูຌประมินตามระยะวลาทีไกาหนด
2. อ ุท ธ ร ณ ์ผ ล ก า ร ป ร ะ ม ิน ค ุณ ธ ร ร ม  ล ะ
ระดับคุณธรรมละความปรง฿สฯ
ความปรง฿สบืๅองตຌน ตามระยะวลาทีไผูຌประมิน
จัดสงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ
กาหนด
บืๅองตຌน
รับ ละพิจ ารณ าการอุท ธรณ์ผ ลการประมิน 3. รับผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ
พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการดานินงาน
คุณธรรมละความปรง฿สฯบืๅองตຌน จากหนวยงาน
ของหนวยงาน
ทีไขຌารับการประมินฯ
จัด สงผลการประมิน คุณ ธรรมละความปรง฿ส
พรຌอ มขຌอ สนอนะ฿นการพัฒ นาการด านิน งาน
ของตละหนวยงาน
จัด สงผลการประมิน คุณ ธรรมละความปรง฿ส
฿หຌก สานักงาน ป.ป.ท.
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จากนวทางการประมินขຌางตຌนสามารถอธิบายรายละอียดขัๅนตอนการดานินงาน
ตามผนภาพทีไ 3.1 เดຌดังนีๅ
ผูຌประมิน

สวนราชการ

ประชุมชีๅจง
สานักงาน ป.ป.ช. หรือ สานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชีๅจง
นวทางการประมิ นคุ ณ ธรรมละความปร ง฿ส
฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ฿หຌกหนวยงานทีไขຌารับการประมินฯ

จัดประชุมภาย฿น
พืไอ฿หຌสวนราชการ฿นสังกัดดานินการรวบรวม
ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง (สวนราชการดานินการอง)

ขอ

฿นสังกัดจานวน 2 คน พืไอป็นผูຌประสานงานประจาหนวยงาน
- รายชืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐ/พนักงาน/ลูกจຌางของหนวยงานตามจานวนทีไผูຌประมินกาหนด
กับหนวยงานตามจานวนทีไผูຌประมินกาหนด

(External)

สง

Evidence-Based)
พรຌอมนบอกสารหรือหลักฐาน

(Internal)

ประมวลผลคะนนระดับคุณธรรมละความปรง฿สฯ
จัดสงผล

ประมินหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ฿หຌกสวนราชการ
ประมินหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

ผูຌประมินรับละพิจารณาการอุทธรณ์ จัดสงผลการประมินคุณธรรมละ สวนราชการรับผลการประมิน
ละรายงานสรุปผลการประมินคุณธรรม
ละความปรง฿สฯของ

ความปรง฿สฯพรຌอมขຌอสนอนะ
฿นการพัฒนาการดานินงานของ
ตละหนวยงาน

คุ ณ ธรรมละความปร ง฿สฯ
พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา

การดานินงานของหนวยงาน

การประมินฯ
จัดสงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สฯ
฿หຌก สานักงาน ป.ป.ท.

ผนภาพทีไ 3.1
ละสวนราชการ
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ตารางทีไ 3.2 ปฏิทินการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กาหนดวลา
31 ธ.ค. 2560

กิจกรรม
หนวยงานจัดสงรายชืไอผูຌประสานงาน
ประจาหนวยงาน(จานวน 2 ราย)

28 ก.พ. 2561

หนวยงานจัดสงขຌอมูลบุคลากร (Internal) ละขຌอมูล
ผูຌรับบริการหรือผูຌมสี วนเดຌสวนสีย (External)

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561

ทีไปรึกษาลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลตามบบสารวจ Internal
ละบบสารวจ External

1 มิ.ย. 2561

หนวยงานจัดสงบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
(Evidence-based) ประกอบดຌวย
1) เฟล์ Word บบสารวจทีไตอบลຌวสรใจ
2) เฟล์ PDF หลักฐานประกอบ ดยจัดทาฟ้มยก
ป็นหลักฐานของตละขຌอคาถามอยางชัดจน
30 มิ.ย. 2561
ทีไปรึกษาจຌงคะนนบบสารวจชิงประจักษ์บืๅองตຌน
1 - 15 ก.ค. 2561
หนวยงานสงหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะนน
บบสารวจชิงประจักษ์
31 ก.ค. 2561
ทีไปรึกษาจຌงคะนนบบสารวจชิงประจักษ์หลังอุทธรณ์
1 - 31 ส.ค. 2561
ทีไปรึกษาประมวลละวิคราะห์ผลการประมิน ITA
ทัๅง฿นภาพรวมละรายหนวยงาน
30 ก.ย. 2561
สานักงาน ป.ป.ท. จัดสงรายงานผลการประมิน ITA
฿หຌกหนวยงานทีไขຌารับการประมิน
ผูຌประสานงานสานักงาน ป.ป.ท. :
1) นางสาวอรณิช สุขบาล
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการพิศษ
ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1408
2) พันตรีหญิงนิมมาน์ กนกาจร
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1406
3) นางมาลี ขุมทอง
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1415
4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
ทร. 0 2502 6670 - 80 ตอ 1407
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หมายหตุ
สงเฟล์ Excel
ทาง ita.admin@pacc.go.th ละ
itapacc2561@gmail.com (สารอง)
สงเฟล์ Excel
ทาง ita.admin@pacc.go.th ละ
itapacc2561@gmail.com (สารอง)
1) ทีไปรึกษาจะประสานละมีหนังสือ
จຌงกาหนดการกอนการลงพืๅนทีไ
2) บบสารวจสามารถดาวน์หลด
เดຌทาง www.pacc.go.th ลือก ITA
1) สงหนังสือนาพรຌอมซีดีบันทึกขຌอมูล
฿หຌกทีไปรึกษาดยตรง
2) บบสารวจสามารถดาวน์หลด
เดຌทาง www.pacc.go.th ลือก ITA
จຌงทาง email ของผูຌประสานงาน
สงซีดีบันทึกขຌอมูล฿หຌกทีไปรึกษา
ดยตรง
จຌงทาง email ของผูຌประสานงาน
จัดสงทางเปรษณีย์

คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿ส฿นการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์ประสานงานครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
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
ผูຌประสานงานทีไปรึกษาครงการ :
1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา (หัวหนຌาครงการ)
2) อาจารย์ศราวุฒิ สารวมดี
ทร.08 1924 8546 E-mail : aundee02@gmail.com
3) อาจารย์ปมิกา สนิทพจน์
ทร. 06 3235 4811 E-mail : nanrada@gmail.com
4) อาจารย์มุทิตา มากวิจติ ร์
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
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3.2 กรอบการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2.1 ขอบขตของการประมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ท. จานวน 222 หนวยงาน
1) สวนราชการระดับกรม จานวน 146 หนวยงาน ขอบขตการประมินสวนราชการ
ระดับกรมพิจารณาการดานินการ฿นภาพรวมของหนวยงานเม฿ชการดานินการของสวนกลางหรือสวนงาน
ภาย฿นหง฿ดหงหนึไง
2) จังหวัด จานวน 76 จังหวัด ขอบขตการประมินจังหวัดพิจารณาการดานินการ
฿นภาพรวมของจังหวัดเม฿ชการดานินการของสานักงานจังหวัดหรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง฿นจังหวัด
3.2.2 การจัดกใบขຌอมูลบุคลากรพืไอประกอบการประมินตามบบสารวจ Internal
฿หຌ ห น ว ยงานจั ด ส ง ฐานขຌ อ มู ล รายชืไ อ จຌ า หนຌ า ทีไ ข องหน ว ยงานซึไ ง ปฏิ บั ติ ง าน
฿นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ละมี อ ายุ ก ารท างานตัๅ ง ต 1 ปี ขึๅ น เป จ านวนรวมเม นຌ อ ยกว า
500 ราย กรณี ห น ว ยงานมี จຌ า หนຌ า ทีไ เม ถึ ง 500 ราย ฿หຌ จั ด ส ง ฐานขຌ อ มู ล ทัๅ ง หมด ฿นรู ป บบ
เฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภาย฿นวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2561
3.2.3 การจัดกใบขຌอมูลผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียพืไอประกอบการประมิน
ตามบบสารวจ External
฿หຌ ห น ว ยงานจั ด ส ง ฐานขຌ อ มู ล รายชืไ อ ผูຌ รั บ บริ ก ารหรื อ ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย
ตามภารกิจของหนวยงาน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนรวมเมนຌอยกวา 1,000 ราย กรณีหนวยงาน
มีผูຌ รับบริการหรื อผูຌ มีสวนเดຌส วนสี ยตามภารกิจเมถึง 1,000 ราย ฿หຌ จั ดส งฐานขຌอมูลทัๅงหมด ฿นรู ปบบ
เฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภาย฿นวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2561
3.2.4 การจัดสงบบสารวจชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
฿หຌ ห น ว ยงานตอบบบส ารวจ จ านวน 1 ชุ ด ดย฿ชຌ ขຌ อ มู ล การด านิ น งาน
฿นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 วຌ น ต ขຌ อ ค าถามจะก าหนด฿หຌ ฿ชຌ ขຌ อ มู ล ของปี ง บประมาณอืไ น โ
ทัๅงนีๅ ควรดานินการตามบบสารวจ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นเตรมาสทีไ 2 นืไองจากจะสงผลตอการรับรูຌ
ของบุคลากรละผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย฿หຌหนวยงานจัดทาบบสารวจพรຌอมอกสาร
หลักฐาน฿นรูปบบเฟล์อิลใกทรอนิกส์บันทึกลง฿นผนซีดีละจัดสง฿หຌกทีไปรึกษาดยตรงภาย฿น
วันทีไ 1 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราเปรษณีย์) ประกอบดຌวย
1) เฟล์ Word บบสารวจทีไตอบลຌวสรใจ
2) เฟล์ PDF อกสารหลักฐานจัดทาฟ้มยกป็นหลักฐานของตละขຌอคาถาม
อยางชัดจน ทัๅงนีๅ มีกาหนดจຌงผลคะนนบบสารวจชิงประจักษ์บืๅองตຌนภาย฿นวันทีไ 30 มิถุนายน 2561
ละ฿หຌอุทธรณ์ผลคะนนภาย฿นวันทีไ 15 กรกฎาคม 2561 ดยจะจຌงผลคะนนหลังอุทธรณ์ภาย฿น
วันทีไ 31 กรกฎาคม 2561 ละผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือป็นสิๅนสุด
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บททีไ 4
นวทางการตอบบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับกรม)
4.1 ขຌอคาถามละคานะนาการตอบบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ระดับกรม
ดัชนีความปรง฿ส
ตัวชีๅวัด : การปຂดผยขຌอมูล
EB1 (1) หน ว ยงานมี ก ารก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ การวางระบบ฿นการผยพร ขຌ อ มู ล
ตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงาน
EB1 (2) หนวยงานมีการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไป็นปัจจุบัน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 1
ขຌ อ EB 1 (1) หน วยงานจะตຌ องส งหลั กฐานทีไ สดงถึ งการก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ
ระบบ ฿นการดานินการกาหนด฿หຌมีการผยพรขຌอมูลผานวใบเซต์ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มีกรอบนวทางการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงานดยจะตຌอง
มีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) จะตຌองมีลักษณะ/ประภทขຌอมูลทีไหนวยงานตຌองผยพรตอสาธารณะ
(2) มี ก ารระบุ วิ ธี ก าร ขัๅ น ตอนการด านิ น งาน ระบุ  วลาการด านิ น การ
ละผูຌมีหนຌาทีรไ ับผิดชอบ฿นการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะอยางชัดจน
3) มี การก าหนดกลเกการก ากั บ ติด ตามการด านิ น งานผยพร ขຌอ มู ล อย างต อนืไ อ ง
฿นลักษณะการรายงานผลการติดตามการดานิน งาน ละสรุป ปัญหาอุปสรรคการดานินงานผยพร
ขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงานตอผูຌบริหาร
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ตัวอยางวิธีการละขัๅนตอนปຂดผยขຌอมูลของหนวยงาน
ทีไ

หัวขຌอรืไองของขຌอมูล

ขัๅนตอน
การผยพร/
ปรับปรุงขຌอมูล

- ประวัติความป็นมา
- ครงสรຌางหนวยงาน
อานาจหนຌาทีไ
บทบาทภารกิจ
- นยบาย /ยุทธศาสตร์ /
ผนงาน/งบประมาณ
- ผูຌบริหารหนวยงาน
- ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
- ระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง
- คูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ( ดยฉพาะ
ภารกิจหลัก ภารกิจทีไมี
การ฿หຌบริการประชาชน )
- คูมือสาหรับประชาชน
ตาม พรบ.การอานวย
ความสะดวกฯ
( ฉพาะหนวยงานทีไมี)
กระบวนงาน/ระยะวลา
ดานินการ/
คาธรรมนียม/อกสาร
หลักฐาน ฯลฯ
- ขาวประชาสัมพันธ์
- ทีไอยู/ชองทาง฿นการ
ติดตอหนวยงาน
- ชองทางการรຌองรียน
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ขຌอ EB 1 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลั กฐานทีไสดงถึงการปຂ ดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์
ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มี นืๅ อหาสดงถึ งการปຂ ดผยขຌ อมู ลข าวสารทีไ กีไ ยวขຌ องกั บประดใ นต างโ อย างนຌ อย
ดังตอเปนีๅ
(1)
–
–
–
(2)

ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงานทีไป็นปัจจุบัน
ผูຌบริหารหนวยงาน
ครงสรຌางหนวยงาน
ภารกิจของหนวยงาน
นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน

(3) ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป ละการติ ด ตามประมิ น ผลการด านิ น การ
ตามผนปฏิบัติราชการประจาป
(4) ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
(5) มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน
(6) มาตรฐานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ (ฉพาะหนวยงานทีไมีภารกิจ฿หຌบริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต)
ตัวอยางการปຂดผยขຌอมูลผานทางวใบเซต์ของหนวยงานทีไป็นปัจจุบนั
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ตัวชีๅวัด : การมีสวนรวม
EB2 (1) หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
EB2 (2) หน ว ยงานมีก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ กลเก หรื อการวางระบบ฿หຌ ภ าคประชาชนหรื อ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 2
EB 2 (1) หน วยงานจะตຌองส งหลักฐานทีไสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลเก หรือระบบ
฿นการ฿หຌภาคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลั กษณะป็ น คาสัไ ง/ขຌอสัไ งการอย างป็ น ทางการดยผูຌ บ ริห ารสู งสุ ดของหน ว ยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มี ก รอบนวทางการ฿หຌ ภ าคประชาชนหรื อ ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ขຌ า มามี ส ว นร ว ม
฿นการดานินงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) กลุ ม ภารกิ จ หรื อ ลั ก ษณะงานทีไ จ ะตຌ อ ง฿หຌ ภ าคประชาชนหรื อ ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย
ขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
(2) วิธีการ ขัๅน ตอน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการ฿หຌ ภ าคประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌส วนสี ย
ขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงาน
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง

ทีไ

ตัวอยางวิธีการละขัๅนตอนปຂดผยขຌอมูลของหนวยงาน
ภารกิจ/งาน
กลุมป้าหมาย
รูปบบของ
ประชาชน/ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
การขຌารวม
(วิธีการ/ขัๅนตอน)
-

-
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EB 2 (2) หน วยงานจะตຌองส งหลั กฐานทีไ สดงถึงการปຂ ด อกาส฿หຌ ภ าคประชาชนหรื อ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌสวนรวม฿นการดานินงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุ วัน วลา สถานทีไ หรือ
หลักฐานอืไนโ ทีไหมาะสม ละชัดจน ดยหลักฐานจะตຌองมีความนาชืไอถือ ชน
(1) กรณี ฿ ชຌ ร ายงานการประชุ ม /สั ม มนาป็ น หลั ก ฐานจะตຌ อ งมี ก ารลงนาม
ดยผูຌจดบันทึกการประชุม รวมทัๅงจะตຌองสดงรายชืไอผูຌขຌารวมประชุมชัดจน
(2) กรณี ฿ชຌ ร ายงานสรุ ป ผลการด านิ น ครงการ/กิ จ กรรมป็ น หลั ก ฐาน จะตຌ อ ง
มีการสนอรายงานดังกลาวตอผูຌบังคับบัญชา
2) มีนืๅ อ หาสดงถึ งตั ว อย างการดานิ น งานตามทีไ ร ะบุ เวຌ฿นกรอบนวทางละขัๅ นตอน
ตามขຌอ EB2 (1)
ตัวชีๅวัดทีไ 3. การจัดซืๅอจัดจຌาง
EB3 (1) หนวยงานมีการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป (ทีไผานมา)
EB3 (2) หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการดานินการพืไอสงสริม
ความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
EB3 (3) หนวยงานมีการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป
EB3 (4) หนวยงานมีการผยพรบันทึกรายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นระบบ
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 3
EB 3 (1) หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ ฿ นรู ป บบรายงานทีไ  สดงถึ ง การวิ คราะห์
ผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป(ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) หนวยงานตຌองทาการวิคราะห์ ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดยตຌ อ งน าสนอขຌ อ มู ล การวิ คราะห์ อ ยา งป็ น ระบบ ละมี ก ารรายงาน/สนอต อ ผูຌ บั งคั บ บั ญ ชา
ดยจัดสงอกสารทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
(1) การรวบรวมฐานขຌอมูลทีไตຌองนามาวิคราะห์ อันประกอบดຌวย งบประมาณ ภาพรวม
ของหน วยงาน ดยจานกป็ น รายหมวด สดง฿หຌ หใ นวา฿นหมวดทีไมีรายการจัดซืๅอจัดจຌาง ครงการ/
งาน฿ดบຌ า ง ดຌ ว ยวิ ธี ฿ด สดงปรี ย บที ย บ฿หຌ หใ น สั ด ส ว นของการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งต ล ะประภท ละ
ปรียบทียบงบประมาณทีไตัๅงเวຌ ละจายจริง ฿นตละรายการ
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ทัๅงนีๅ ฿หຌรวมถึงขຌอมูล฿นกรณีทีไมีงินกันเวຌจายหลืไอมปทีไมีการผูกพันสัญญาจຌางเวຌลຌว ตามวงงินทีไ
เดຌ รั บ การจั ด สรร รวมถึ งกรณี ทีไ มี การปรั บ ผน อนปลีไ ยนปลงงบประมาณ฿นหมวดงบดานิ น งาน
งบคาครุภัณฑ์ ทีไดินละสิไงกอสรຌาง งบรายจายอืไน กรณีหนวยงานทีไเดຌรับงินอุดหนุน งินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ
ทีไป็นรายการทีไเดຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง
(2) การวิคราะห์ น าขຌอมู ล ทีไเดຌทัๅ งหมดตามขຌอ 1 ท าการวิคราะห์ ดยองค์ป ระกอบ
ของหลักฐานจะตຌองประกอบดຌวย
1. รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง
2. การวิคราะห์ความสีไยง
3. การวิคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ขຌอจากัด
4. การวิคราะห์ความสามารถ฿นการประหยัดงบประมาณ
5. ขຌอสนอนะหรือนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง
6. รายงานการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีรายละอียด เดຌก รຌอยละของจานวน
ครงการตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌดานินการจัดซืๅอจัดจຌางลຌวสรใ จละรຌอยละของจานวนงบประมาณ
ตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌดานินการจัดซืๅอจัดจຌางลຌวสรใจ
(3) หลักฐานจะตຌองมีความนาชืไอถือดยรายงานการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌางดังกลาว
จะตຌองมีการรายงาน/สนอตอผูຌบังคับบัญชา
ตัวอยางการวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานวิคราะห์ผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ............................................. บาท
- งบรายงานประจา.................................. บาท คิดป็นรຌอยละ........................ ของงบประมาณ
- งบรายจายพิไอการลงทุน....................... บาท คิดป็นรຌอยละ......................... ของงบประมาณ
 งบรายจายพืไอการลงทุน ................... บาท
- คาครุภัณฑ์ ......................................... บาท
- คาทีไดินสิไงกอสรຌาง ................................ บาท
*** ฿หຌ อธิบาย
- ผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง วาสามารถดานินการเดຌตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณลຌวสรใจกีไครงการ
รวมงบประมาณ ดยยกป็น คาครุภัณฑ์ ละทีไดินสิไงกอสรຌาง วิธีดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง
- กรณีทีไเมสามารถดานินการตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณ มีปัญหา฿นกระบวนการ฿ด
- พรຌอมสรุปปัญหา ขຌอสนอนะ
*** นาผลการวิคราะห์ สนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ ***

38

คูมือการประมินคุณธรรมละความปรง฿สการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB3 (2) หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ งการก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการดานินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลั กษณะป็ น คาสัไ ง/ขຌอสัไงการอย างป็ น ทางการดยผูຌ บ ริห ารสู งสุ ดของหน วยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มีกรอบนวทางการดานินการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ประกอบดຌวย
วิธีการ ขัๅนตอน ระยะวลาดานินการ ละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการดานินการ฿นรืไองตางโ ดังตอเปนีๅ
(1) การผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป (มาตรา 11 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60)
(2) การบั น ทึ ก รายละอี ย ดวิ ธี ก ารละขัๅ น ตอนการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งอย า งป็ น ระบบ
(มาตรา 12 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60)
(3) การป้ อ งกัน ผูຌ ทีไมี ห นຌ าทีได านิ น การ฿นการจั ดซืๅ อจั ดจຌ างป็ นผูຌ มี ส ว นเดຌส ว นสี ยกั บ
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซืๅอจัดจຌาง ป 60)
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
EB 3 (3) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป
ของหนวยงาน ดังนีๅ
1) ป็นหลักฐานทีไสดงถึงการผยพร฿นตละชองทาง ดังนีๅ
(1) ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถายหนຌาจอ)
(2) ระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน (Link)
(3) การปຂดประกาศ ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงาน (ภาพถาย)
EB 3 (4) หน ว ยงานจะตຌองส งหลั กฐานทีไ สดงถึงการผยพรฐ านขຌอมูล การจั ดซืๅอจัดจຌ าง
ของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มีนืๅ อหาสดงถึงการผยพรฐานขຌอมูลทีไบัน ทึกรายละอียดการจัดซืๅอจัดจຌาง ซึไงสดง
รายการจัดซืๅอจัดจຌางทุกรายการตามทีไระบุ฿นผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาป 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

ผูຌทีไเดຌรบั การคัดลือกละราคา
จัดซืๅอจัดจຌาง

หตุผลทีไเดຌรบั
การคัดลือก
ดยสรุป

ดัชนีความพรຌอมรับผิด
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การดานินงานตามภารกิจ
EB4 (1) หนวยงานมีการผยพรผนปฏิบัติราชการประจาป
EB4 (2) หน วยงานมีการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบั ติ งานตามผนปฏิบัติราชการ
ประจาป (ทีไผานมา)
EB4 (3) หนวยงานมีการผยพรการกากับติดตามการดานินงานตามผนปฏิบัติราชการประจาป
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 4
EB 4 (1) หน ว ยงานจะตຌ องส งหลั ก ฐานทีไ สดงถึ งการผยพร ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป
ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มี นืๅ อ หาสดงถึ ง การผยพร  ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) ผนงาน
(2) ครงการ
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EB 4 (2) หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การผยพร ร ายงานการประมิ น ผล
การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการประจาป (ทีไผานมา) ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรรายงานการประมินผลการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติราชการ
฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนีๅ
(1) ผลการประมิน
(2) ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงละพัฒนา
EB 4 (3) หน วยงานจะตຌ องส งหลั กฐานทีไ สดงถึ งการผยพร การก ากั บติ ดตามการด านิ นงาน
ตามผนปฏิบัติราชการประจาป ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มี นืๅ อ หาสดงถึ ง การผยพร ผ ลการก ากั บ ติ ดตามผลการด านิ น งานตามทีไ ร ะบุ
฿นผนปฏิบัติราชการประจาป ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) ความกຌาวหนຌาของการดานินครงการหรือกิจกรรม
(2) การ฿ชຌจายงบประมาณ
ตัวอยางผลการดานินการตามผนปฏิบัติราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทีไ

ครงการ/งาน

งบประมาณ

จายจริง
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การปฏิบัติงานตามหนຌาทีไ
EB 5 หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ละการดานินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 5
EB 5 หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานละการดานินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา ซึไงจะตຌอง
มีรายละอียด ดังนีๅ
1) มี ลั ก ษณะป็ น ค าสัไ ง/ขຌ อ สัไ งการอย างป็ น ทางการดยผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน ว ยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ (จຌงวียน ชีๅจงทาความขຌา฿จ฿หຌทราบทัไวทัๅงองค์กร)
2) มีกรอบนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานละการดานินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบั ติงานตไา ดย฿ชຌรูป บบของคาสัไ ง ระบี ยบของหน วยงาน จั ด ทากรอบนวทางการบริ ห าร
ผลการปฏิ บั ติ งาน ละการดานิ น การกั บ ผูຌ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานทีไ เม ถึ งกณฑ์ ละกาหนด฿หຌ มี ร ะบบ
การรายงาน หรือการกากับ ติดตามอยางตอนืไองสาหรับผูຌมีกณฑ์การประมินตไา ละประกาศ฿หຌ ผูຌทีไมี
คะนนตไาทราบล ว งหนຌ า ซึไงกรอบนวทางการบริ ห ารผลงานการปฏิ บั ติงานละการด านิ นการกั บ
จຌาหนຌาทีผไ ูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไา จะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) หลักกณฑ์การประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
(2) หลั ก กณฑ์ ก ารพิ จ ารณา฿หຌ คุ ณ หรื อ ฿หຌ  ทษต อ ผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านตามผลสั ม ฤทธิ์
การปฏิบัติงาน฿นระดับตางโ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผูຌทีไมีผลการประมินเมผานกณฑ์
(3) วิ ธี ก าร ขัๅ น ตอน ละผูຌ ทีไ กีไ ยวขຌ อ ง฿นการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งาน รายงานผล
การดานินการกับจຌาหนຌาทีไผูຌมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตไาตอผูຌบังคับบัญชา
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
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ตัวชีๅวัดทีไ 3. จตจานงสุจริตของผูຌบริหาร
EB 6 หนวยงานมีการผยพรจตจานงสุจริตของผูຌบริหารตอสาธารณชน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 6
EB 6 หน ว ยงานจะตຌองส งหลั กฐานทีไ สดงถึงการผยพรจตจานงสุ จริตของผูຌ บ ริห ารสู งสุ ด
ของหนวยงาน ผานระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรจตจานงสุจริตของผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน ซึไงมีรายละอียด
อยางนຌอย ดังนีๅ
(1) ความมุงมัไน฿นการบริหารงาน฿หຌสารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
(2) มีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
(3) กรณีผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานคนปัจจุบันป็นบุคคลคนดียวกันกับผูຌบริหาร
ทีไเดຌ  สดงจตจ านงสุจริ ตเปลຌว฿นป งบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถ฿ชຌ อกสารหลักฐานดิ มเดຌ
ต ตຌ อ งมี ลั ก ษณะป็ น Link ทีไ ส ามารถสอบทานยຌ อ นกลั บ เดຌ ละมี นืๅ อ หาทีไ  สดงถึ งความมุ งมัไ น
฿นการบริหารงาน฿หຌสารใจตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
ตัวชีๅวัดทีไ 4. การจัดการรืไองรຌองรียน
EB 7 หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน

คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 7
EB 7 หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มี ลั กษณะป็ น ค าสัไ ง/ขຌ อสัไ งการอย างป็ น ทางการดยผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ดของหน วยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มีกรอบนวทางการจัดการรืไองรຌองรียนของหนวยงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) ชองทางการรับรืไองรຌองรียน ดยหลักฐานสดงชองทาง฿นการรຌองรียนทีไประชาชน
สามารถขຌาถึงเดຌดยงาย สะดวก ละเมสิๅนปลืองคา฿ชຌจาย
(2) กระบวนการจั ด การรืไ อ งรຌ อ งรี ย น จะตຌ อ งสดงหลั ก ฐานกระบวนการด านิ น การ
รืไ องรຌ องรี ยน ช น กรณี บั ตรสนทห์ รืไ องทีไ ขຌ าสู กระบวนการยุ ติ ธรรม รู ป บบขัๅ นตอนหรื อนวทาง
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การปฏิ บั ติ ฿นการจั ดการรืไ องรຌ องรี ยนอาจจ านกป็ นรืไ องรຌ องรี ยนการปฏิ บั ติ งานหรื อการ฿หຌ บริ การ
ของจຌาหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน หรือรืไองรຌองรียนกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน
(3) การตอบสนองตอรืไองรຌองรียนหรือรายงานผลการดานินการกีไยวกับรืไองรຌองรียน
฿หຌ ผูຌ รຌ อ งรี ย นทราบ จะตຌ องมี การสดงหลั กฐานทีไ ป็ น การตอบสนองต อรืไ องรຌ องรี ยนหรื อรายงาน
ผลการดานินงานทีไกีไยวขຌองกับรืไองรຌองรียน฿หຌผูຌรຌองรียนทราบ
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตาม ดยมีการรายงานสรุปตอผูຌบริหารอยางป็นระบบละตอนืไอง
กรณี เมมีรืไองรຌองรียน หนวยงานตຌองสดงรายงานสรุปผลทีไนาสนอตอผูຌบริหาร หรือ
หลักฐานทีไสดงขຌอทใจจริงวาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานเมมีรืไองรຌองรียน หากมีรืไอง
รຌ อ งรี ย นทีไ เ ม เ ดຌ ป ระกาศผยพร นืไ อ งจากป็ น อกสารลั บ หรื อ ขຌ อ จ ากั ด ทางดຌ า นกฎหมาย
฿หຌหนวยงานระบุหตุผลละนบอกสารทีไสดง฿หຌหในถึงขຌอจากัดดังกลาวดຌวย
ดัชนีความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การรับสินบน
EB 8 หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 8
EB 8 หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการป้องกันการรับสินบนซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มี ลั ก ษณะป็ น ค าสัไ ง/ขຌ อ สัไ งการอย างป็ น ทางการดยผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน ว ยงานหรื อ
ผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มีกรอบนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปบบ
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามละรายงานสรุปผลตอผูຌบริหารป็นระบบละตอนืไอง
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ตัวอยาง฿นการดานินการกาหนดมาตรการ กลเก หรือวางระบบ฿นการป้องกันการรับสินบน
ทาการศึกษา วิคราะห์ บทบาทภารกิจของหนวยงาน พืไอคຌนหาประดในความสีไยงการทุจริต
ทีไ มี  อกาสสีไ ย งทีไ  จຌ า หนຌ า ทีไ จ ะมี ก ารรั บ สิ น บนจากการปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ช น ฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
฿นการ฿หຌบ ริการประชาชน พืไอกาหนด กรอบ นวทาง ฿หຌ ป็น มาตรฐานกลางของหน วยงาน ซึไงป็ น
ระบบฝ้าระวัง ละบริหารความสีไยง ดยกาหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอน ละสรุปรายงานผูຌบริหาร
฿นการดานินการดังกลาวอยางตอนืไอง
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร
ตัวชีๅวัดทีไ 1. การสริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต
EB 9 หนวยงานมีการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 9
หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌาน
การทุจริต฿นหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นภาพหรือรายงาน
2) สดงถึงการดานินการหรือจัดกิจกรรม ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอการสริมสรຌางวัฒนธรรมหรือ
คานิยม฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานอยางซืไอสัตย์สุจริต
3) การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการดานินกิจกรรม วัน วลา ละสถานทีไจัดกิจกรรมทีไชัดจน
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ตัวอยางกิจกรรมสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริต

นยบาย No Gift Policy ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ

การสริมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมสุจริตละการตอตຌานการทุจริตของกรมสงสริมสหกรณ์
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นยบายการ฿หຌละรับของขวัญฯ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
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ตัวชีๅวัดทีไ 2. การป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน
EB10 (1) หน วยงานมีการวิคราะห์ ความสีไ ยง ละการจั ดการความสีไ ยงกีไ ยวกั บผลประยชน์ ทั บซຌ อน
฿นหนวยงาน
EB10 (2) หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน
฿นหนวยงาน
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 10
EB 10 (1) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการวิคราะห์ความสีไยงละการจัดการความสีไ ยง
กีไยวกับผลประยชน์ทับซຌอน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นรายงาน
2) มี นืๅ อ หาสดงถึ งการวิ คราะห์ ค วามสีไ ย งละการจั ด การความสีไ ย งกีไ ย วกั บ ผลประยชน์
ทับซຌอน฿นหนวยงานทีไชัดจน ดยหนวยงานสามารถคัดลือกกระบวนการทีไมีความสีไยงสูง ดย฿ชຌวิธีการ
ประชุมวิคราะห์ความสีไยง ออกบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ป็นตຌน
3) มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
EB 10 (2) หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการ ดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหาร
ทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มีกรอบนวทางการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงาน฿หຌสอดคลຌองตามบริบทของหนวยงาน
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
ตัวชีๅวัดทีไ 3. ผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต
EB 11 (1) หนวยงานมีการจัดทาผนป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง
EB 11 (2) หนวยงานมีการกากับติดตามการดานินงานตามผนป้องกันละปราบปรามการทุจริต
หรือผนทีไกีไยวขຌอง
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คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 11
EB 11 (1) หน ว ยงานจะตຌ องส งหลั ก ฐานทีไ  สดงถึงผนป้ อ งกัน ละปราบปรามการทุ จริ ตหรื อ
ผนทีไกีไยวขຌองของหนวยงาน ซึไงจะตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นผนปฏิบัติการทีไกีไยวขຌองประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) มี นืๅ อ หาสดงถึ ง การด านิ น การซึไ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พืไ อ ป้ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จ ริ ต
฿นหนวยงาน ซึไงมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) รายชืไอครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถຌามี฿หຌระบุ)
(2) วัตถุประสงค์ของครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะวลาทีไจะดานินการของตละครงการหรือกิจกรรม
3) มีการหในชอบหรือลงนามดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ

ผนป้องกันการทุจริต ละสงสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย
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EB 11 (2) หน วยงานจะตຌองส งหลักฐานทีไ สดงถึงผลการกากับ ติดตามการดานิ นงานตามผน
ป้องกันละปราบปรามการทุจริตหรือผนทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นรายงาน
2) มีนืๅอหาสดงถึงผลการกากับติดตามการดานินงาน/ความกຌาวหนຌาของครงการหรือกิจกรรมทีไระบุ
฿นผนป้ องกันละปราบปรามการทุจริ ตหรือผนทีไกีไยวขຌองประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
อยางนຌอย 2 เตรมาส
3) มีการสนอผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหารทีไเดຌรับมอบอานาจ
ดัชนีคุณธรรมการทางาน฿นหนวยงาน
ตัวชีๅวัดทีไ 1. มาตรฐานละความป็นธรรม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ
EB 12 (1) หนวยงานมีการกาหนดมาตรการ กลเก หรือการวางระบบ฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 12 (2) หนวยงานมีการผยพรกระบวนการอานวยความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน
ดຌวยการสดงขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ
คานะนา฿นการตอบคาถาม EB 12
EB12 (1) หน ว ยงานจะตຌ อ งส ง หลั ก ฐานทีไ  สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลเก หรื อ ระบบ
฿นการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของจຌ า หนຌ า ทีไ ต ามคู มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ซึไ ง จะตຌ อ ง
มีรายละอียด ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็นคาสัไง/ขຌอสัไงการอยางป็นทางการดยผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูຌบริหาร
ทีไเดຌรับมอบอานาจ
2) มี ก รอบนวทางการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของจຌ า หนຌ า ทีไ ตามคู มื อ หรื อ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดยจะตຌองมีรายละอียดอยางนຌอย ดังนีๅ
(1) วิธีการตรวจสอบ
(2) ขัๅนตอนการตรวจสอบ
3) มีการกาหนดกลเกการกากับติดตามอยางตอนืไอง
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EB12 (2) หนวยงานจะตຌองสงหลักฐานทีไสดงถึงการผยพรกระบวนการอานวยความสะดวกหรือ
การ฿หຌบริการประชาชน ดຌวยการสดงขัๅนตอน ละระยะวลาทีไ฿ชຌ ดังนีๅ
1) มีลักษณะป็น Link ทีไสามารถสอบทานยຌอนกลับเดຌ
2) มีนืๅอหาสดงถึงการผยพรกระบวนการอานวยความสะดวกหรือการ฿หຌบริการประชาชน ดังนีๅ
(1) ประภทงานบริการ
(2) ขัๅนตอน
(3) ระยะวลาทีไ฿ชຌ
*หมายหตุ (EB12 (2) ฿ชຌ ฉพาะหน ว ยงานทีไ มี ภ ารกิ จ ฿หຌ บ ริ ก ารประชาชน อนุ มั ติ อนุ ญ าต
ตามพระราชบั ญ ติ การอานวยความสะดวก฿นการพิ จารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ทานัๅน กรณีเม฿ช฿หຌ฿หຌตัดนๅาหนักตัวชีๅวัดนีๅออก)
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บททีไ 5
นวทางการชืไอมยงอกสารสาหรับการจัดทาขຌอมูลประกอบการตอบขຌอคาถาม
ตามบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence-based)
การดานินครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ฿นป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านั กงานคณะกรรมการ
ปງ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จริ ต฿นภาครั ฐ (ส านั กงาน ป.ป.ท.) มี กลุ มปງ าหมายจ านวน 222 หน วยงาน
ประกอบดຌวย สวนราชการระดับกรม จานวน 146 หนวยงาน ละจังหวัด จานวน 76 จังหวัด ดานินการ
ดย฿ชຌระบบประมินทีไสานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
จัดทาขึๅน ดຌวยบบสารวจ 3 ประภท คือ 1) บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น (บบสารวจ
Internal) 2) บบสารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก (External) ละ 3) บบสารวจหลักฐาน
ชิงประจักษ์ (บบสารวจ Evidence-Based)
ส าหรั บ บบส ารวจหลั กฐานชิ งประจั กษ์ (Evidence-based) ส านั กงาน ป.ป.ช. ฿นฐานะ
ผูຌออกบบการประมิน เดຌกาหนด฿หຌหนวยงานกลุมปງาหมายจัดทาบบสารวจพรຌอมนบอกสารหลักฐาน
ทีไ อຌ า งอิ งประกอบการตอบ฿นรู ป บบเฟล์ อิ ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ละบั น ทึ ก ขຌ อ มู ล ลง฿นผ น ซี ดี พืไ อ จั ด ส ง
฿หຌผูຌประมิน ดยมีหลักกณฑ์฿นการจัดทา ดังนีๅ
1. บบสารวจ จัดทาป็นเฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
2. อกสาร/หลั กฐานทีไ อຌา งอิงประกอบการตอบ จั ดทาป็ นเฟล์ PDF (.pdf) ดยสรຌาง
ฟล์ดอร์฿นตละขຌอละบันทึกอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลง฿นฟล์ดอร์นัๅนโ
฿หຌชัดจน
ดังนัๅน ทีไปรึกษาครงการจึงเดຌจัดทาขัๅนตอนการชืไอมยง บบสารวจ ละ อกสาร/
หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบ พืไอป็นนวทางการปฏิบัติสาหรับหนวยงานกลุมปງาหมาย ดยมีขัๅนตอน
การดานินการ ดังตอเปนีๅ

คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขัๅนตอนทีไ 1 รวบรวมอกสารทัๅงหมดเวຌ฿นฟลดอร์ดียวกัน
1. สรຌางฟลดอร์หลักพืไอรวบรวมอกสารทัๅงหมดเวຌดຌวยกัน ละตัๅงชืไอฟลดอร์ดยระบุชืไอ
หนวยงาน฿หຌชัดจน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี_ขຌอมูล Evidence-based

2. ฿นฟลดอร์หลักจะประกอบดຌวย 2 สวน คือ
- ฟลดอร์อกสาร/หลักฐานทีไอຌางอิงประกอบการตอบ
- เฟล์ Word บบสารวจ
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3. ฿นฟลดอร์ อกสาร/หลั ก ฐานทีไ อຌ างอิ งประกอบการตอบ ฿หຌ  ยกฟลดอร์ อกสาร
ประกอบของตละขຌอคาถาม฿หຌชัดจน ดยบงป็นฟลดอร์ของขຌอคาถาม EB 1 – EB 12

EB 1

EB 2

EB 3

EB 4

EB 5

EB 6

EB 7

EB 8

EB 9

EB 10

EB 11

EB 12

4. รวบรวมอกสารของตละขຌอคาถาม฿หຌอยู฿นฟลดอร์ดียวกัน ดย฿หຌหนวยงานจัดทา
อกสารป็นเฟล์ PDF (.pdf) ทุกเฟล์ (หากเฟล์ดิมป็นเฟล์รูปบบอืไน ฿หຌบันทึก฿หมป็นเฟล์ PDF)
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ขัๅนตอนทีไ 2 ตรียมบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ละกรอกขຌอมูล฿หຌครบถຌวน
1. ปຂดเฟล์บบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ (ดาวน์หลดเดຌจาก www.itapacc.com)
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คู่มือการประมินคุณธรรมละความปร่ง฿สการดานินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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2. กรอกขຌอมูล฿นชองวาง฿หຌครบถຌวน ดยหากขຌอคาถาม฿ดมีอกสารนบ ฿หຌกรอกขຌอความ
฿นชองวาง฿หຌตรงกับชืไอเฟล์อกสารนบนัๅนโ
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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. กลับมาทีไหนຌาบบสารวจ หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุຆม Ctrl” ทีไคีย์บอร์ด
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย อกสารทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปຂดขึๅนมา

2. คลิกทีไปุ่ม ทรก

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์

1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชือไ เฟล์อกสารทีไตຌองการ
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4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล

5. ลือกฟลดอร์ทีไรวบรวมขຌอมูลเวຌ
6. ลือกเฟล์อกสารทีไตຌองการ

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอเฟล์อกสาร

8. คลิก ตกลง

9. หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุ่ม Ctrl ทีไคีย์บอร์ด
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย อกสารทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปิดขึๅนมา
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การสรຌางตัวชืไอมยงอกสารจากวใบเซต์ มีขัๅนตอนดังนีๅ
1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชืไอเฟล์อกสารทีไตຌองการ
2. คลิกทีไปุຆม ทรก
3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์
4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล
5. คຌนหาวใบเซต์ทีไตຌองการ
6. มืไอครืไองมือคຌนหาวใบเซต์ปรากฏขึๅนมา฿หຌขຌาเปทีไวใบเซต์ทีไตຌองการ หลังจากนัๅนชืไอวใบเซต์
จะปรากฏขึๅน฿นชอง ทีไอยู:
7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอวใบเซต์ทีไกรอกเวຌ฿นบบสารวจฯ
8. คลิก ตกลง
9. กลับมาทีไหนຌาบบสารวจ หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุຆม Ctrl” ทีไคีย์บอร์ด
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย วใบเซต์ทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปຂดขึๅนมา

2. คลิกทีไปุ่ม ทรก

3. คลิกทีไ เฮปอร์ลิงก์

1. คลิกมาส์คลุมขຌอความชือไ เฟล์อกสารทีไตຌองการ
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4. ลือกประภทของหลงขຌอมูล

7. พิมพ์ขຌอความ฿หຌหมือนชืไอวใบเซต์ทีไกรอกเวຌ฿นบบสารวจฯ
5. คຌนหาวใบเซต์ทีไตຌองการ

8. คลิก ตกลง

6. มืไอครืไองมือคຌนหาวใบเซต์ปรากฏขึนๅ มา
฿หຌขຌาเปทีไวใบเซต์ทีไตຌองการ หลังจากนันๅ
ชืไอวใบเซต์จะปรากฏขึๅน฿นชอง ทีไอยู:

9. หากการชืไอมตอถูกตຌองมืไอกดปุ่ม Ctrl ทีไคีย์บอร์ด
พรຌอมคลิกมาส์ดຌานซຌาย วใบเซต์ทีไชืไอมยงเวຌจะถูกปิดขึๅนมา
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ขัๅนตอนทีไ 4 บันทึกลง฿นอุปกรณ์บันทึกขຌอมูล (ผนซีดี/ดีวีดี) ละตรวจสอบการชืไอมยง
อกสารหลังการบันทึกรียบรຌอยลຌว กอนจัดสง฿หຌครงการฯ

หน ว ยงานสามารถน าส งซีดี/ดี วีดี บั น ทึ กขຌอมู ล หลั กฐานชิ งประจั กษ์ พ รຌ อมหนั งสื อน าส ง
เดຌดຌวยตนองหรือทางเปรษณีย์ดวนพิศษ (EMS) ตามทีไอยู สานักงานครงการประมิน คุณธรรมละ
ความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ลขทีไ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ขวงบางขุนศรี
ขตบางกอกนຌอย กรุงทพมหานคร 10700 ภาย฿นวันทีไ 1 มิถุนายน 2561 (กรณีจัดสงทางเปรษณีย์
ดวนพิศษ จะถือวันทีไประทับตราเปรษณีย์ป็นสาคัญ ละจะเมรับพิจารณาอกสารทีไสงทาง E-mail)
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