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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1 ความเปน็มา 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจรติเชิงรกุ” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำ  
และยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม และที่ผ่ำนมำ
พบว่ำ หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปเป็น
กรอบในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  เกิดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะ 
ด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศข้ันตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร
อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน
ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยง หรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดข้ึนได้อย่ำงเท่ำทัน
สถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว  ก็จะท ำให้ 
กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือ 
กำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำร
ประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน ระเบียบวิธีกำรประเมิน รวมถึงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
และหน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และในปี  
พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยจะมีกำรศึกษำทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรประเมิน จำกกำรศึกษำและ
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วิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริตในหน่วยงำน
ภำครัฐจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบ
กำรประเมิน ทั้งนี้  จะด ำเนินกำรทดสอบประสิทธิภำพระบบกำรประเมินดังกล่ำวภำยในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

1.2 การพฒันาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ศึกษำ
รำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน 
อย่ำงเป็นระบบ ลดภำระของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพิ่มประสิทธิภำพของ 
กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อ 
กำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเครำะห์
ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)  
ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซึ่งจัดท ำโดยคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และได้ศึกษำข้อมูล 
ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใส  คุณธรรม
จริยธรรม และกำรทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสำกลเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนำ 
เกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถเกิดกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำร
เครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำร และมุ่งเน้นกำรร่วมด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวม 
ของประเทศ โดยมีหลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบกรอบกำรประเมินดังนี้ 
 1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักกำรประเมินที่ดี  อันได้แก่ Sensitive, Measurable, 
Precise, Simple and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 
 2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถำมที่หลำกหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก แนวตั้งและ
แนวรำบ ได้แก่ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในที่คละต ำแหน่งตั้งแต่ระดับล่ำงจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริกำรที่เป็น
ประชำชนทั่วไปจนถึงผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มสำขำอำชีพต่ำง ๆ 
 3) ITA จะต้องเป็นกำรประเมินทั้งกำรทุจริตทำงตรง (Hard Corruption) กำรทุจริตทำงอ้อม 
(Soft Corruption) และกำรเปลี่ยนแปลงของกำรทุจริตในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรทุจริตด้วย 
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 4) หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับกำรประเมินต้องได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน และน ำผลกำร
ประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำร
ภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สงัคมและสำธำรณชนรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของ
หน่วยงำนมำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระกับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย 
 5) ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีข้ึนในระยะยำว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ 
เข้ำใจง่ำย เพื่อให้องคำพยพในหน่วยงำนมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรพัฒนำหน่วยงำนของตน 
 6) ITA จะต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำหน่วยงำนในเชิงบวกมำกกว่ำท ำให้เจ้ำหน้ำที่  
ของหน่วยงำนรู้สึกกังวล 
 7) ผลกำรประเมิน ITA ควรให้แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนให้กับหน่วยงำนไปในตัว 
  
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และกำรก ำกับ
ติดตำมกำรประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมไปถึงกำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรประเมิน 
ได้อย่ำงอัตโนมัติ ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุงหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน และกำรวำงแผน 
ในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได้ 
 

1.3 แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  
 1) กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  23 มกรำคม 2561 ที่ ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด...” ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน โดยมีหนังสือไปยัง
กระทรวงต่ำง ๆ  เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐในสังกดั ประกอบกับได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพือ่
ทบทวนฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐที่จะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีแหล่งข้อมูลหลัก 
ที่ส ำคัญ ได้แก่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำร กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำครัฐ
แต่ละหน่วยงำน และพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และนอกจำกนี้ ยังได้ค้นคว้ำข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลภำครัฐที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพื่อก ำหนดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมำกที่สุด 
โดยจ ำแนกกลุ่มเป้ำหมำยได้ดังนี ้
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แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกแผนภำพข้ำงต้น จึงสำมำรถจัดประเภทหน่วยงำนภำครัฐออกเป็นกลุ่ม  ได้แก่  
กรมหรือเทียบเท่ำ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงำนของรัฐ 
ที่ไม่สังกัดกระทรวง หน่วยงำนของรัฐที่ ข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี  จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร ศำล (หน่วยงำนธุรกำร) 
และหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ และหน่วยงำนภำครัฐที่มีลักษณะเฉพำะ  ได้แก่  สถำบันอุดมศึกษำ  
(ในก ำกับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) จึงได้ก ำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินด้วย นอกจำกนี้  
ยังมีหน่วยงำนที่นอกเหนือจำกกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้ำงต้นที่มีกำรแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับ 
กำรประเมินด้วย 
 

หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนอิสระ ศำล รัฐสภำ 

หน่วยงำนอิสระ 

องค์กรอัยกำร 

รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

สังกัดกระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง 
หน่วยงำนข้ึนตรง 
ต่อนำยกรัฐมนตร ี

กรมหรือเทียบเท่ำ 

องค์กำรมหำชน 

รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ 

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 

กองทุน (เฉพำะนิติบุคคล) 

จังหวัด 
(ครอบคลุมส่วนรำชกำร 

ที่ขึ้นตรงต่อ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด 

เทศบำลนคร 

เทศบำลเมอืง 

เทศบำลต ำบล 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพเิศษ 
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ทบทวนหน่วยงำนของแต่ละกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้ำงต้น 
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ แล้วพบว่ำมีจ ำนวนทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงำน โดยสำมำรถแจกแจงได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงกลุม่ประเภท จ านวน และแหล่งอ้างอิงข้อมลูของกลุม่เป้าหมายการประเมิน 
ประเภทหน่วยงาน จ านวน แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

องค์กรอสิระ องค์กรอสิระ 5 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
และพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แต่ละแห่ง 

องค์กรอัยกำร องค์กรอัยกำร 1 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
และพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ศำล ศำล (หน่วยธุรกำร) 3 พระรำชบัญญัตจิัดต้ังแตล่ะแหง่ 

รัฐสภำ 
หน่วยงำนในสังกัด

รัฐสภำ 
3 พระรำชบัญญัตจิัดต้ังแตล่ะแหง่ 

รำชกำร 
ส่วนกลำง 

กรมหรือเทียบเท่ำ 145 
พระรำชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

องค์กำรมหำชน 38 
พระรำชบัญญัตอิงค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ัง
องค์กำรมหำชนแต่ละแห่ง 

รัฐวิสำหกิจ 54 
ฐำนข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ และพระรำชบัญญัติจัดต้ังรัฐวิสำหกจิ
แต่ละแห่ง 

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ 29 กฎหมำยจัดต้ังของแต่ละหน่วยงำน 
รำชกำร 

ส่วนภูมิภำค 
จังหวัด 76 

พระรำชบัญญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนเฉพำะ 
กองทุน (นิติบุคคล) 9 กฎหมำยจัดต้ังของแต่ละหน่วยงำน 

สถำบันอุดมศึกษำ 83 
ฐำนข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ 

ขอเข้ำร่วม หน่วยงำนขอเข้ำร่วม 2 หนังสือขอเข้ำร่วมของแต่ละหน่วยงำน 
รำชกำร 

ส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
7,852 ฐำนข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

รวม 8,300 หน่วยงาน 
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 2) กำรด ำเนินกำรประเมิน 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ศึกษำข้อมูลและออกแบบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน  
โดยพิจำรณำจำกเครื่องมือกำรประเมิน ระบบกำรประเมิน และกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน เพื่อให้สำมำรถ
ก ำกับติดตำมกำรประเมินให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และเป็นไปตำมหลักกำรทำงวิชำกำร 
ได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินได้ดังนี้ 
 หน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำหนด
ข้ันตอนและกรอบระยะเวลำด ำเนินกำร ก ำหนดแนวทำงและมำตรฐำนกำรด ำเนินกำร จัดจ้ำงผู้รับจ้ำงประเมิน 
ก ำกับติดตำมกำรประเมินให้เป็นไปตำมระยะเวลำและหลักกำรทำงวิชำกำรที่ก ำหนด และรำยงำน 
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงำนก ำกับติดตำมกำรประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกรมส่งเสริม    
กำรปกครองท้องถ่ิน (สถ.) (รวมทั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถ.จ.)) มีบทบำทหน้ำที่       
ในกำรก ำกับติดตำมกำรประเมินของหน่วยงำนในก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินและระยะเวลำ     
ที่ก ำหนด 
 หน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (รวมทั้งส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจ ำกระทรวง (ศปท. กระทรวง) 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจ ำจังหวัด (ศปท. จังหวัด) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) มีบทบำทหน้ำที่ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนในก ำกับดูแล มีกำรปรับปรุงแก้ไขหน่วยงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำ รทุจริตในหน่วยงำน
 กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี ้

ตารางแสดงการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
กลุ่ม ประเภทหน่วยงาน จ านวน หน่วยงานก ากับฯ หน่วยงานส่งเสริมฯ 

1 

องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ 5 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
องค์กรอัยกำร องค์กรอัยกำร 1 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ศำล ศำล (หน่วยธุรกำร) 3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รัฐสภำ หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ 3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

รำชกำร
ส่วนกลำง 

กรมหรือเทียบเท่ำ 145 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

องค์กำรมหำชน 38 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

รัฐวิสำหกิจ 54 สคร. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ 29 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

รำชกำร 
ส่วนภูมิภำค 

จังหวัด 76 ส ำนักงำน ป.ป.ท. ศปท. จังหวัด 
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กลุ่ม ประเภทหน่วยงาน จ านวน หน่วยงานก ากับฯ หน่วยงานส่งเสริมฯ 

1 

หน่วยงำน
เฉพำะ 

สถำบันอุดมศึกษำ 83 สกอ. สกอ. 

กองทุน (นิติบุคคล) 9 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

ขอเข้ำร่วม หน่วยงำนขอเข้ำร่วม 2 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กรุงเทพมหำนคร) 
1 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

2 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี 
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 

สมุทรปรำกำร สระบุรี สิงห์บุรี 
และอ่ำงทอง) 

720 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

3 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี 
ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี 
ระยอง สระแก้ว และเมือง

พัทยำ) 

584 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

4 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ 
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ 

อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ) 

1,467 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

5 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กำฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม  

บึงกำฬ มหำสำรคำม มุกดำหำร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร 

หนองคำย หนองบัวล ำภู และ
อุดรธำนี) 

1,500 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

6 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน แพร่ 
พะเยำ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง 

และล ำพูน) 

822 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

7 ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธำนี) 

870 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

8 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กำญจนบุรี นครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
รำชบุรี สมุทรสงครำม 

สมุทรสำคร และสุพรรณบุรี) 

698 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 
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กลุ่ม ประเภทหน่วยงาน จ านวน หน่วยงานก ากับฯ หน่วยงานส่งเสริมฯ 

9 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช 

พังงำ ภูเก็ต ระนอง และ 
สุรำษฎร์ธำนี) 

566 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

10 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ตรัง นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง 

ยะลำ สงขลำ และสตูล) 
624 

สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

รวม 8,300 หน่วยงาน 
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บทท่ี 2 เกณฑ์การประเมิน 
 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน 
 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด 
การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ 
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซึ่งการวิจัยดังกล่าว 
ได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว     
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 นอกจากนี ้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณี 
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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เอกสารนี้ใช้ส าหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น 

11 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร 
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 
หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรือ่งต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึง่     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ  
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก 
ผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค านิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในล าดับที่สูงกว่าท่าน 
และท าหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที ่
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I16 ผู้บั ง คับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่ าน 
ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I17 ผู้บั ง คับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่ าน 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอื้อประโยชน์ใหก้ลุม่หรือพวกพอ้ง     

 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน  
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรอืน าไปใหผู้้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรพัย์สนิของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใ ช้ทรัพย์สิ นของราชการ  เพื่ อป้อ งกั น ไม่ ให้ 
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 
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 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด  
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทจุรติได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของทา่น ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปญัหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 เฝ้าระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุ ง การท า ง าน  เพื่ อป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
 หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึน 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลกัฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง     
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 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรบัรูเ้กี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ  อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร / ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบั งหรือบิดเบือนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E5 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

    

 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกงัวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรยีนการทุจริตของเจา้หนา้ที่
ในหน่วยงาน หรือไม่ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรงุระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดี ข้ึนแล้ว ยังควร  
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E11 เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
E13 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการน าเทคโนโลยีมาใ ช้ในการ ด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E15 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดงัต่อไปนี ้
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง 
ส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ช่ือ–นามสกุล 
และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อ านาจหน้าที ่
อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

O4 แผนการขับเคลือ่นหน่วยงาน 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E–Mail) และแผนที่ตั้ งของหน่วยงาน 
ครบถ้วน 

O6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง       
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ 
เว็บบอร์ด เป็นต้น 

O9 Social Network 

Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเ ช่ือมโยงไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน 
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
แผนด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี
แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O11 
รายงานการก ากบัติดตาม 
การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้อง
มีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี
รายงานผลการด าเนิน งานประจ าปี  จะต้องมีสรุปผล 
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้อง
เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน 

O13 มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

การให้บริการ* 

O14 มาตรฐานการให้บริการ 

มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการ
จะต้องรับทราบ (ส าหรบัหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ 
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

O16 
รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ
การใหบ้ริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเปน็
สรุปผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

O17 E–Service 
E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของ
หน่วยงานในรูปแบออนไลนผ์่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ 
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O19 
รายงานการก ากบัติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
จะต้องมสีรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 
6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O20 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุป 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

O21 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพสัด ุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น
แผนการจัดซื้อจัดจ้ างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมลู
ภายในปีที่ประเมิน 

O22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O23 
สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพสัดุรายเดอืน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรอืจัดจา้งตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าป ี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
จะต้องมีสรุปการจัดซื้ อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา 
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 
นโยบายการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ
ทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

O26 
การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคน 
การเตรียมอัตราก าลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ การสรรหาคนดีคนเกง่เพื่อปฏิบตัิงานตามภารกจิของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

O27 
หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล จะต้องเปน็
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่หน่วยงานจัดท าข้ึนในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร  หลักเกณฑ์ 
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ 

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา 
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

O30 
ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียน 
การทจุริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียน 
การทจุริตประจ าป ี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุป
จ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม จะต้องเปน็การด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 
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 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (15 ข้อมูล) ดงัต่อไปนี ้
 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร 

เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์
หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดง ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสู งสุด 
คนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

O36 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริต
ประจ าป ี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่

O37 
การด าเนินการเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงการทจุริต 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปีที่ประเมิน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต
ประจ าป ี

แผนปฏิบัติ การป้องกั นการทุจริ ตประจ าปี  จะต้องมี
รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริตที่หน่วยงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ประเมิน 

O40 
รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต  
รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O41 
รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
สรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

 
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

O42 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ  และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่

O43 
มาตรการใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็น 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

O44 
มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

O45 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทจุริต 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จะต้องเป็น 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ 
และส่ วนงาน/ เจ้ าหน้ าที่  ที่ เ กี่ ยว ข้องกับการจั ดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

O46 มาตรการป้องกันการรบัสินบน 
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

O47 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
เอกสารน้ีใช้ส าหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่าน้ัน 

32 
 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถก ากับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับ  
การประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 ตัวชี้วัดการประเมิน 
 
 ตัวช้ีวัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัตหิน้าที ่
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรงุระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมลู 
 10) การป้องกันการทจุริต 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดงันี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ  
การท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จะก าหนดให้ครอบคลุมในทุกมิติ  
ของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนตามตัวช้ีวัด  และเครื่องมือ 
การประเมินได้ และก าหนดขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง 
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ า ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระหว่าง  
30 – 200 ตัวอย่าง ดังนี้ 

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (คน) ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า (ตัวอย่าง) 
ไม่เกิน 30 ทั้งหมดหรือมากที่สุด 
ไม่เกิน 300 30 

301 – 2,000 ร้อยละ 10 
มากกว่า 2,000 200 

 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจ 
ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ประเมิน 
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จากบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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 การก าหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ า ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระหว่าง 
30 – 200 ตัวอย่าง ดังนี้ 

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (คน) ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า (ตัวอย่าง) 
ไม่เกิน 30 ทั้งหมดหรือมากที่สุด 
ไม่เกิน 300 30 

301 – 2,000 ร้อยละ 10 
มากกว่า 2,000 200 

 การเกบ็ข้อมลูตัวอย่าง โดยเก็บข้อมลูจาก 2 วิธี ดังนี้ 
 1) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามบัญชีรายช่ือ ที่หน่วยงานรวบรวมและ  
จัดส่งให้ หรือจากการส ารวจภาคสนาม ด าเนินการโดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้าสู่  
ระบบ ITAS 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
 
 3) หน่วยงาน (ส าหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมินทั้ งหมด และไม่มีการคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
 ข้อปฏิบัต ิ
 1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยมีลักษณะดังนี ้
 1.1) เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือ 
 1.2) เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เช่ือมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ 
 2) หน่วยงานอาจใช้ช่ือเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่ก าหนด แต่จะต้องมี
รายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 3) กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าที่สามารถด าเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ 
 

3.4 การประมวลผลคะแนน 
 
 การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวช้ีวัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนแบบส ารวจ 
ที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน้ าหนักแล้ว 
หมายเหตุ: ส าหรบัหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมลูตามแบบ OIT หรอืหน่วยงานที่ไม่มีการใหบ้ริการ
ซึ่งไม่ต้องตอบในหัวข้อ “การใหบ้รกิาร” จะไม่น าข้อดังกล่าวมาประมวลผลคะแนน 
 

ตารางแสดงสัดส่วนน  าหนักคะแนน 
แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัตหิน้าที ่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรงุการท างาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4 

การสง่เสรมิความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทจุริต 
การด าเนินการเพื่อป้องกัน

การทจุริต 
8 
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แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 
มาตรการภายในเพื่อปอ้งกัน

การทจุริต 
7 

 
3.5 การรายงานผลการประเมิน 

 
 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล  
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 10 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 
AA 90 – 100 
A 80 – 89.99 
BB 70 – 79.99 
B 60 – 69.99 

CC 50 – 59.99 
C 40 – 49.99 

DD 30 – 39.99 
D 20 – 29.99 
E 10 – 19.99 
F 0 – 9.99 

 ส่วนหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รบัรางวัลใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

          การประเมิน ITA          
                    
                      

เครื่องมือ     IIT       EIT     OIT  
น้ าหนัก      30        30      40 

                              

ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ

หน้าที่ 
 

การใช้
งบประมาณ 

 
การใช้
อ านาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
การปรับปรุง
การท างาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

                        
                     

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS  

เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
  

ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามบัญชีรายชื่อ  

แล้วน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบ 
แบบส ารวจด้วยตนเอง 

 
หน่วยงานเข้าระบบ 

ITAS เพื่อตอบ 
แบบส ารวจ 

 

                     
                      

ขนาด
ตัวอย่าง 

   
ร้อยละ 10 ของจ านวน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
     

ร้อยละ 10 ของจ านวน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

     

                      
การคัดเลือก

ตัวอย่าง 
   

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
(Simple Random Sampling) 

     
สุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ  

(Stratified Random Sampling) 
     

                      

ประชากร    
บุคลากรในหน่วยงานที่ท างาน 

ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 

   หน่วยงาน  
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บทท่ี 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) โดยจ าแนกข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนด าเนินการและ 
มีกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

ม.ค. 2562 
1. เตรียมบุคลากร 
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) 
 1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

ก.พ. 2562 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 
 

มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

3. น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
    3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
    3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
เม.ย. – มิ.ย. 2562 

4. ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT 
 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 

 
เม.ย. – มิ.ย. 2562 
เม.ย. – มิ.ย. 2562 

5. ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
 5.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 5.2 ด าเนินการโดยผู้ประเมิน 

 
เม.ย. – พ.ค. 2562 
เม.ย. – พ.ค. 2562 

มิ.ย. 2562 

6. ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 
 6.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 

ช่วงรายงาน 
ผลการประเมิน 

ก.ค. – ส.ค. 2562 7. รายงานผลการประเมิน 

ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการด าเนินการแตล่ะข้ันตอนดังต่อไปนี ้
 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 
 1. เตรียมบุคลากร 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังนี ้
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ ดังนี ้
 – ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
 – ประสานงานในข้ันด าเนินการประเมินกับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 1.2 ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ ดังนี้ 
 – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
 – อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (แบบ OIT) 
 
 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง Username และรหัสผ่าน ส าหรับ Admin ของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงาน 
 จากนั้น Admin หน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้อง  
เข้าระบบ ITAS เพื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านแล้ว ระบบจะก าหนดให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนด าเนินการใด ๆ ในระบบ 
 

 
 

 3. น าเข้าข้อมลูเพ่ือเตรียมการประเมิน 
   3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
 หน่วยงานจะต้องทบทวนจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน และให้ Admin 
หน่วยงาน ระบุจ านวนบุคลากรในหน่วยงานในระบบ ITAS 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
เอกสารน้ีใช้ส าหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่าน้ัน 

40 
 

 3.2 ข้อมูลผู้มสี่วนได้เสียภายนอก 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมและน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่ วยงาน 
ในระบบ ITAS โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 (1) ใช้แบบฟอรม์บญัชีรายช่ือ 
 หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น Upload ไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ 
 

 
 

หรือ 
 

 (2) กรอกข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ 
 

 
 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ช่วงด าเนนิการประเมิน 
 

 4. ด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากนั้น หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากร 
ในหน่วยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในหน่วยงาน จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง 
โดยเมื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ า
ของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 
 

 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะมีหน้าที่ก ากับติดตาม  
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 
 

 5. ด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 5.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รบัการประเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากนั้นหน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกนั
การตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน สามารถเรียกดูสถานะ 
การประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITAS ได ้

 

 
 

 5.2 ด าเนินการโดยผูป้ระเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมิน ซึ่งผู้ประเมินจะ Download ข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน แล้วจะมีการวิเคราะห์ความเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงาน โดยหาก
เห็นว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงานได้ อาจจะมีการประสานงานกับ Admin ของหน่วยงานเพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 จากนั้น ผู้ประเมินจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล รวมถึงจะลงรหัสและบันทึก
ข้อมูลในระบบ ITAS และก ากับติดตามการประเมินให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างข้ันต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 
 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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 6. ด าเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 6.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รบัการประเมิน 
 Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบส ารวจได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น  
โดยจะต้องด าเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเท่านั้น 

 

 
 

 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบ
ค าตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน 
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 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมิน จะท าการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้คะแนน 
ในระบบ ITAS 

 

 
 

ช่วงรายงานผลการประเมิน 
 

 7. รายงานผลการประเมิน 
 เมื่ อการสิ้นสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและตรวจสอข้อมูลแล้ว  ระบบ ITAS  
จะประมวลผลคะแนนและจัดท ารายงานโดยอัตโนมัติ โดยหน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินได้  
ด้วยตนเอง 
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ตัวอย่างรายงานผลการประเมินภาพรวม 
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ตัวอย่างรายงานผลรายหน่วยงาน 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ส านักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบส ารวจซ่ึงได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 
 เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่าน้ัน  
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
ค าช้ีแจง 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  
  แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบตัิหน้าที ่
 ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 2. โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี  
  ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบค าถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0 
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรง่ใส 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏบิัติหน้าที ่
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปรง่ใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 โปรง่ใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง 
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ใหค้วามส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ  
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็นต้น   

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน  
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็นต้น   

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น   

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตัง้ไว ้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ 
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปรง่ใส ตรวจสอบได ้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 
ค านิยาม: ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในล าดับที่สูงกว่าท่าน และท าหน้าที่มอบหมาย
งานแก่ท่านโดยตรง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ การมอบหมาย หมายถงึ การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที ่
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซ้ือขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จดัท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้ รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทา่นเห็นว่าหน่วยงานของทา่นไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สดุ” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝา้ระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได ้     
 ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 ม่ันใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน 

 
1. ท่านมีความสุขกับการท างานในหน่วยงานของทา่นในระดับใด 

มีความสุขน้อยที่สุด มีความสุขน้อย มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด 
    

 
2. ท่านคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากน้อยเพียงใด 

ลดลงมาก ลดลงเล็กน้อย เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เพ่ิมขึ้นมาก 
    

 
3. ในช่วงอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านมีความหวังว่า ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงานของท่าน จะเป็นอย่างไร 

น่าจะลดลงมาก น่าจะลดลงเล็กน้อย น่าจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย น่าจะเพ่ิมขึ้นมาก 
    

 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 
1. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับใด 

ผู้บริหาร 
(ผู้บริหารสงูสุด/รองผู้บริหาร
สูงสดุ/ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด/

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่สงูกว่า
ระดับผู้อ านวยการหรือ

หัวหน้า) 

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
(ผู้บังคับบญัชาส่วนงาน

ภายในหน่วยงาน เช่น ส านัก 
กอง ฝ่าย ศูนย ์กลุ่มงาน 

เป็นต้น) 

ข้าราชการ/พนักงาน 
(เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุ

หรือแตง่ตัง้ให้เป็น
ข้าราชการ/พนักงานประจ า

ในหน่วยงาน) 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
(เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบตัิงานใน
หน่วยงานโดยมีสัญญาจา้ง) 

    
 
2. กรุณาระบุเพศของทา่น 
 ชาย   หญิง   อ่ืน ๆ 
 
3. ท่านท างานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาทัง้หมด 

ต่ ากว่า 5 ป ี 5 – 10 ป ี 11 – 20 ปี มากกว่า 20 ป ี
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ส านักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบส ารวจซ่ึงได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 
 เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่าน้ัน  
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
ค าช้ีแจง 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  
  แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วดัที ่1 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วดัที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วดัที่ 3 การปรับปรุงการท างาน 
 
 2. โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี  
  ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบค าถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0 
 
ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน            
ท่านเคยรับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานน้ีหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย 1 คร้ัง   เคย มากกว่า 1 คร้ัง  เคย เป็นประจ า 
 
ท่านติดต่อกับหน่วยงานน้ีในสถานะใด 
 บคุคลทั่วไป  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรธุรกิจ   อ่ืน ๆ 
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ท่านติดต่อกับหน่วยงานน้ีในเร่ืองใด 
 งานหลักของหน่วยงาน 
 งานจัดซ้ือจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
 งานสนับสนุน เช่น การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การวิจัย การประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 
 งานอ่ืน ๆ 
หมายเหต:ุ หากทา่นไม่ทราบให้เลือก “งานอ่ืน ๆ” 
 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรง่ใส 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการด าเนินงาน 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปรง่ใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 โปรง่ใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหต:ุ เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น คา่ธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสทิธิภาพการสื่อสาร 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถงึงา่ย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/  
การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เม่ือมี 
ข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากทา่นไม่มีข้อกังวลสงสยัให้ตอบ “มากที่สดุ” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดตอ่ มีช่องทางให้ผู้มาติดตอ่ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การปรบัปรุงการท างาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทา่นติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทยีบกับคุณภาพการปฏิบตัิงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็น และร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเ นินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิด  
การทุจริตในหน่วยงาน 
              
              
              
 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 
1. อาย ุ  ปี 
 
2. เพศ 
 ชาย   หญิง   อ่ืน ๆ 
 
3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  มัธยมศึกษาหรือเทยีบเทา่  อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  สงูกว่าปริญญาตรี   อ่ืน ๆ 
 
4. อาชีพ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 เกษตรกร 
 อาชีพอิสระ 
 รับจ้างทั่วไป 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
5. รายได้ต่อเดือนของตัวท่านเอง (ถ้ารายได้ไม่แน่นอน ใหเ้ฉลีย่ทั้งปี) 
 ต่ ากว่า 8,000 บาท   8,001 – 15,000 บาท   15,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 50,000 บาท  50,001 – 100,000 บาท  มากกว่า 100,001 บาท 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบส ารวจซึ่งได้รับการออกแบบ  
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
 
 เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้ เป็นอย่างดี 
โปรดแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ความร่วมมือของท่าน นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานของท่าน
เกิดความตระหนักและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเองแล้ว  
ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
 
 
ค าชี้แจง 1. แบบตร วจ ก า ร เปิ ด เ ผ ย ข้อมู ล ส าธ า ร ณะ  Open Data Integrity and Transparency  
  Assessment (OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมาย  และกรอกข้อมูลลงในช่องที่ก าหนด ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
  ดังนี้ 
 “ มี ” หมายถึง มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเป็นข้อมลูปจัจบุัน 
 “ ไม่มี ” หมายถึง ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือมีข้อมลูแต่ข้อมูลไมเ่ป็นปจัจบุัน 
 
ชื่อหน่วยงาน            
 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน          
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ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
O3 อ านาจหน้าที ่    
O4 แผนการขับเคลือ่นหน่วยงาน    
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน    
O6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง    

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A    
O9 Social Network    

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี    
O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน    
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี    
การปฏิบัติงาน 
O13 มาตรฐานการปฏิบัตงิาน    
การให้บริการ* 
O14 มาตรฐานการให้บริการ    
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร    
O17 E–Service    

หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกบัการให้บริการ 
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี    

O19 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 

   

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัด ุ    

O22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

   

O23 สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน    

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ
ประจ าป ี

   

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล    
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

   

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O30 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี    
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น    
O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม    

 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร    
O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจ าป ี    
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต    
การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตประจ าปี    

O40 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริต รอบ 6 เดือน 

   

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี    
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
O43 มาตรการใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม    
O44 มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O46 มาตรการป้องกันการรบัสินบน    
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ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่ม ี
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“ม”ี ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

O47 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

   

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ    
 



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
เอกสารน้ีใช้ส าหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่าน้ัน 
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บทท่ี 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) โดยจ าแนกข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนด าเนินการและ 
มีกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

ม.ค. – ก.พ. 2562 
1. เตรียมบุคลากร 
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) 
 1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

มี.ค. 2562 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 
 

เม.ย. 2562 
เม.ย. 2562 

3. น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
    3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
    3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
พ.ค. – มิ.ย. 2562 

4. ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT 
 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2562 
พ.ค. – มิ.ย. 2562 

5. ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
 5.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 5.2 ด าเนินการโดยผู้ประเมิน 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2562
พ.ค. – มิ.ย. 2562 

ก.ค. 2562 

6. ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 
 6.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 

ช่วงรายงาน 
ผลการประเมิน 

ส.ค. 2562 7. รายงานผลการประเมิน 

ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการด าเนินการแตล่ะข้ันตอนดังต่อไปนี ้
 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 
 1. เตรียมบุคลากร 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังนี ้
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ ดังนี ้
 – ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
 – ประสานงานในข้ันด าเนินการประเมินกับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เอกสารแก้ไขร่างคู่มือฯ หน้า 38 


