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ITA คืออะไร ?

IIntegrity and ntegrity and TTransparency ransparency AAssessment :  ssessment :  ITAITA
ITA ITA 20182018

ITA คืออะไร ?



การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของITAITA การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ที(ครอบคลุมทุกมิติทั0 งในระดับบริหารงานของผูบ้ริหารและระดับการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที( ขั0นตอนและกระบวนการดาํเนินงานของหน่วยงาน วฒันธรรม
ขององค์กร รวมไปถึงผลจากการดาํเนินงานของหน่วยงานต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการประเมิน จะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน โดยหากหน่วยงานที(
ผลการประเมินอยู่ในระดบัสูงก็จะสะทอ้นภาพลกัษณ์การดาํเนินงานที(มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน

ITAITA



ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น  I T A

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

ปั จ จั ย นํา เ ข้ า ผ ล ผ ลิ ต

OUTPUTINPUT

External Perception
(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

Internal Perception
(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)

Evidence – Based
(หลกัฐานระบบงาน)

I T A   I T A   
S c o r eS c o r e

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



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)
ประเทศไทยไดSรับคะแนน 37 คะแนน อยู�ในลําดับที่ ๙๖ จากประเทศที่เขSาร�วมประเมินทั้งหมด ๑๘๐

ประเทศ ไดSรับคะแนนเพิ่มขึ้นจากป' ๒๕๕๙ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๕ คะแนน อยู�ในลําดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เขSา
ร�วมประเมิน ๑๗๖ ประเทศ และอยู�ในลําดับที่ ๔ ของประเทศอาเซียน รองจาก ๑) สิงคโปร1 ๘๔ คะแนน ๒) บรูไน ๖๒ 
คะแนน ๓) มาเลเซีย ๔๗ คะแนน โดยมีคะแนนเทียบเท�ากับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปmนผลคะแนนที่เทียบเท�ากับป' 255๕



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนของประเทศไทยปnจจุบันกับยSอนหลัง ๓ ป'



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนของประเทศไทยปnจจุบันกับยSอนหลัง ๓ ป' (ต�อ)



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

คะแนนของประเทศไทยเมื่อเทียบกับผลคะแนนในระดับโลก 
ในป� ๒๐๑๗ ประเทศไทยมีผลคะแนน ๓๗ คะแนน โดยอยู&ในลําดับที่ ๙๖ ซึ่งอยู&ในระดับเดียวกับ 

ประเทศ บราซิล โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ปานามา เปรู และ แซมเบีย ขณะที่ในป� ๒๐๑๖ ประเทศไทยมีผลคะแนน 
๓๕ คะแนน โดยอยู&ในลําดับที่ ๑๐๑ ซึ่งอยู&ในระดับเดียวกับ ประเทศกาบอร	 เนเจอร	 เปรู ฟ4ลิปป4นส	 ติมอร	เลสเต6 
และ ตรินิแดดและโตเบโก 

ตารางแสดงประเทศที่มีผลคะแนนเท�ากับประเทศไทย 



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

ตารางแสดงผลประเทศที่มีผลคะแนนที่มีผลเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

ตารางแสดงผลประเทศที่มีผลคะแนนลดลงมากที่สุด



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

ตารางแสดงอันดับ/ผลคะแนนเปรียบเทียบของประเทศทีไ่ดSคะแนนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟpก 

คะแนน/อันดับโลกป� 2017



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบอันดับ/ผลคะแนนของประเทศอาเซียน 



รายงานผลการวิเคราะห1ดัชนีการรับรูSการทุจริต 
ประจําป' พ.ศ.๒๕๖๐

(Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๑๗)

๑.แหล�งการประเมินที่ไดSรับคะแนนนSอยที่สุดในป' ๒๕๕๙ ไดSรับคะแนนเพิ่มขึ้นอย�างมากในป' ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีแหล&งการ
ประเมินที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้งหมด ๓ แหล&งการประเมินประกอบด6วย GI (+๑๓ คะแนน) WEF (+๕ คะแนน) และ WJP (+๓ 
คะแนน)โดย ๒ ใน ๓ แหล&งการประเมินที่เพิ่มขึ้นคือ WEF กับ GI นั้นเปEนแหล&งการประเมินที่เกี่ยวข6องกับการการอํานวยความ
สะดวกทางธุรกิจการทุจริตตดิสินบน

๒.แหล�งการประเมินที่เกี่ยวขSองกับการบังคับใชSกฎหมาย การใชSตําแหน�งอํานาจหนSาที่ในทางมิชอบ มีคะแนนลดลงเล็กนSอย 
ประเทศไทยมีแหล&งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด ๓ แหล&งการประเมิน คือ BF (TI)(- 3 คะแนน)VDEM(- ๑ คะแนน) และ 
IMD (-๑ คะแนน) โดยแหล&งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ BF(TI) ซึ่งเปEนแหล&งการประเมินที่เกี่ยวข6องกับ การใช6IMD (-๑ คะแนน) โดยแหล&งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ BF(TI) ซึ่งเปEนแหล&งการประเมินที่เกี่ยวข6องกับ การใช6
ตําแหน&งหน6าที่ราชการเพื่อผลประโยชน	ส&วนตน มีการถูกลงโทษหรือหรือไม 

๓.ประเทศไทยควรมีการกําหนดกลไกใหSภาคส�วนต�างๆ เขSามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการประเมินผลคะแนนดัชนีการ
รับรู6การทุจริต CPI เปEนการประเมินการรับรู6การทุจริตจากหลายแหล&ง ทําให6มีระดับความน&าเชื่อถือที่สําคัญในเวทีระหว&างประเทศ 
ซึ่งส&วนหนึ่งที่คะแนน CPI ของประเทศไทยอยู&ในระดับต่ํามาโดยตลอดโดยมีช&วงคะแนนอยู&ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน มาจาก
ภาพลักษณ	การรับรู6ระบบราชการไทย ว&าสังคมไทยยังมีกับดักในเรื่องของระบบอุปถัมภ	 การติดสินบนเจ6าหน6าที่ การจ&ายเงินใต6โตUะ 
การใช6ทรัพยากรที่ไม&คุ6มค&า ไม&มีธรรมาภิบาล 

๔.สถานการณ1การทุจริตของไทยว�าดีขึ้นเล็กนSอยเมื่อเทียบกับประเทศต�างๆ ทั่วโลก จากสถานการณ	การทุจริตส&วนใหญ&ของ
ทั่วโลกจะเห็นได6ว&าผลคะแนนส&วนใหญ&มีลักษณะคงที่ จากระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยู&ในระดับคะแนน ๔๓ คะแนนเท&ากับการ
ประเมินเมื่อป� ๒๕๖๐ ขณะที่เมื่อเทียบคะแนนของประเทศไทยกับประเทศกลุ&มเอเชียแปซิฟ4ก (อันดับ ๑๘ จาก ๓๑ ประเทศ) 
หรือ กับประเทศในกลุ&มอาเซียน (อันดับ ๔ จาก ๑๑ ประเทศ) 









อนัดบัผลอนัดบัผลคะแนนภาพรวมของคะแนนภาพรวมของจังหวดัจังหวดัเชียงใหม่จังหวดัจังหวดัเชียงใหม่

ป'งบประมาณ คะแนน ลําดับ
2558 76.34 45

2559 77.86 60

จังหวัดเชียงใหม�

2559 77.86 60

2560 81.23 54



อนัดบัผลอนัดบัผลคะแนนภาพรวมของคะแนนภาพรวมของจังหวดัจังหวดัเชียงใหม่เชียงใหม่

หน�วยงาน ป' 2558 ป' 2559 ป' 2560
สํานักงานจังหวัด 76.06 (46) 77.89 (53) 83.40 (31)

สาธารณสุขจังหวัด 74.81 (44) 75.81 (65) 74.82 (74)

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอมจังหวัด 78.15 (35) 79.88 (50) 85.46 (13)



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

((สนจสนจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม�



ผลคะแนน ITA ป' 58 - 60
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

สนจสนจ..เชียงใหม!เชียงใหม!



ผลการจัดอันดับ ITA ป' 58 - 60

ปี พ.ศ. 2560

อนัดบัทีO 31

อนัดบัทีO 53
จาก 76 หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2559

  

ปี พ.ศ. 2558

อนัดบัทีO 46
จาก 76 หน่วยงาน

อนัดบัทีO 31
จาก 76 หน่วยงาน

สนจสนจ..เชียงใหม!เชียงใหม!



ผลคะแนน ITA ป� 58 - 60 จ�าแนกตามแหล�งข�อมูล 
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((สนจสนจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลคะแนน ITA ปี 58 – 60 จาํแนกตามดัชนี 

83.68

76.33

99.38

76.56

78.49

91.37

78.68

85.58

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมรับผิด

ความโปร่งใส

57.65

63.40

93.76

59.21

69.88

99.38

82.14

75.65

91.37

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

((สนจสนจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

((สสจสสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�



ผลคะแนน ITA ป' 58 - 60

80

90

100

74.81 75.81 74.82

50

60

70

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

((สสจสสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลการจัดอันดับ ITA ป' 58 - 60

ปี พ.ศ. 2558

อนัดบัทีO 44

ปี พ.ศ. 2560

อนัดบัทีO 74
จาก 76 หน่วยงาน

  

อนัดบัทีO 44
จาก 76 หน่วยงาน

อนัดบัทีO 65
จาก 76 หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2559

((สสจสสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลคะแนน ITA ป' 58 - 60 จําแนกตามแหล�งขSอมูล 

64.21

80.12

66.98
67.70

83.48

67.70

74.98
79.01

72.73

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

Internal External Evidence-based

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

((สสจสสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลคะแนน ITA ปี 58 – 60 จาํแนกตามดัชนี 

93.90

81.03

72.37

96.64

74.58

71.60

92.35

76.32

76.61

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมรับผิด

ความโปร่งใส

63.30

58.46

93.90

66.21

66.17

65.15

56.99

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

((สสจสสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ ((ITAITA))

ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พพ..ศศ. . 25256060

((ทสจทสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอมจังหวัดเชียงใหม�



ผลคะแนน ITA ป' 58 - 60

80

90

100

78.15 79.88 85.46

50

60

70

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

((ทสจทสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลการจัดอันดับ ITA ป' 58 - 60

ปี พ.ศ. 2560

อนัดบัทีO 50
จาก 76 หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2559

  

ปี พ.ศ. 2558

อนัดบัทีO 35
จาก 76 หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2560

อนัดบัทีO 13
จาก 76 หน่วยงาน

((ทสจทสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลคะแนน ITA ป� 58 - 60 จ�าแนกตามแหล�งข�อมูล 

66.24

82.85

72.09
73.39

83.82

74.42

82.06 80.60 82.06

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

Internal External Evidence-based

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

((ทสจทสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ผลคะแนน ITA ปี 58 – 60 จาํแนกตามดัชนี 

91.34

89.97

76.02

79.68

76.86

72.69

89.94

83.52

84.96

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมรับผิด

ความโปร่งใส

61.46

68.98

91.34

71.79

79.61

79.00

89.56

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

((ทสจทสจ..เชียงใหม!เชียงใหม!))



ปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบ

จากการประเมินตามแบบสํารวจเชิงประจักษ์จากการประเมินตามแบบสํารวจเชิงประจักษ์
(Evidence-based)



. หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายบางแห่งขาดการสื(อสารกนัภายในองคก์ร

ไม่มีการจดัตั0งคณะทาํงานขึ0นเป็นการเฉพาะ ทาํใหต้กเป็นภาระของผูป้ระสานงาน

ผูร้วบรวมเอกสารไม่ไดศ้ึกษารายละเอียดตามคู่มือใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน

ปnญหาอุปสรรคที่พบใน Evidence-based

เอกสารของบางหน่วยงานขาดการจดัระบบ และไม่มีการทาํสญัลกัษณ์แบ่งแยกเอกสารของ
แต่ละขอ้คาํถามอยา่งชดัเจน

บางหน่วยงานจดัส่งเอกสารล่าชา้กวา่กาํหนดทาํใหเ้สียสิทธิP การยื(นอุทธรณ์

ผูบ้ริหารของหน่วยงานมิไดล้งนามรับรองในเอกสาร



ปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบ

จากการประเมินตามแบบสํารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)



. หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลรายชื(อบุคลากรล่าชา้กวา่กาํหนด

ขอ้มูลรายชื(อบุคลากรขาดความสมบูรณ์ เช่น ไม่ระบุตาํแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้

บางหน่วยงานมีการซกัซอ้มการตอบแบบสาํรวจ เพื(อใหค้ะแนนขององคก์รเป็นภาพบวก

ปnญหาอุปสรรคที่พบใน Internal

บางหน่วยงานไม่สามารถจดัประชุมบุคลากรเพื(อตอบแบบสาํรวจได้

กลุ่มตวัอยา่งระดบัผูบ้ริหารไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตอบแบบสาํรวจได ้
และมอบหมายใหผู้อ้ื(นเป็นผูแ้ทน

ผูต้อบแบบสาํรวจมีภารกิจเร่งด่วน จึงขาดการใชดุ้ลยพินิจในการตอบขอ้คาํถาม



ปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบปัญหาอุปสรรคทีOพบ

จากการประเมินตามแบบสํารวจ
ความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)



. หน่วยงานไม่ไดจ้ดัทาํระบบฐานขอ้มูลผูร้ับบริการหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไว้

ขอ้มูลผูร้ับบริการหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีจาํนวนนอ้ย

ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ที(อยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ของผูร้ับบริการหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลเป็นรายชื(อองคก์ร บริษทั หา้งร้าน หรือหน่วยงานนิติบุคคล

ปnญหาอุปสรรคที่พบใน External

หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลเป็นรายชื(อองคก์ร บริษทั หา้งร้าน หรือหน่วยงานนิติบุคคล

ผูป้ระสานงานไม่ไดจ้ดัส่งขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel ตามที(กาํหนด 

มีขอ้มูลผูต้ิดต่อหรือผูร้ับบริการแฝง ซึ( งไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้เช่น 
พนกังานรับส่งเอกสาร



การประเมิน การประเมิน ITA ITA 
ในปีงบประมาณ พในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561

การประเมิน การประเมิน ITA ITA 
ในปีงบประมาณ พในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561ในปีงบประมาณ พในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561ในปีงบประมาณ พในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561



ปี  2 5 6 1ปี  2 5 6 1

ร ว ม จาํ น ว น  4 2 5   ห น่ ว ย ง า น

222

จํานวน 146



50
สร้างสงัคมที(ไม่ทนต่อ

การทุจริต

ยกระดบัเจตจาํนงทาง
การเมืองในการต่อตา้นการ

ทุจริต

สกดักั0นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัYงชาติต้านทุจริตประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัYงชาติต้านทุจริต
ZERO TOLERANCE & CLEAN THAILANDZERO TOLERANCE & CLEAN THAILAND

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะทีO 3ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะทีO 3

  
CPI

พฒันาระบบป้องกนั
การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต

ยกระดบัคะแนนดชันี
การรับรู้การทุจริตของ

ประเทศไทย (CPI)



ปฏทินิการปฏทินิการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พพ..ศศ. . 25612561ปฏทินิการปฏทินิการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พพ..ศศ. . 25612561

    กาํหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2560 หน่วยงานจดัส่งรายชื(อผูป้ระสานงานประจาํหน่วยงาน (จาํนวน 2 ราย) ส่งไฟล ์Excel   ทาง 
ita.admin@pacc.go.th และ 
itapacc2561@gmail.com (สาํรอง) 

28 ก.พ. 2561 หน่วยงานจดัส่งขอ้มูล (Internal) และ (External) ส่งไฟล ์Excel   ทาง 
ita.admin@pacc.go.th และ 
itapacc2561@gmail.com (สาํรอง)

1 ม.ีค. - 31 
พ.ค. 2561

ที(ปรึกษาลงพื0นที(เกบ็ขอ้มูลตามแบบสาํรวจ Internal และแบบสาํรวจ 
External

1) ที(ปรึกษาจะประสานและมีหนงัสือแจง้
กาํหนดการก่อนการลงพื0นที(พ.ค. 2561 External กาํหนดการก่อนการลงพื0นที(
2) แบบสาํรวจสามารถดาวนโ์หลด
ไดท้าง www.pacc.go.th เลือก ITA

1 ม.ิย. 2561 หน่วยงานจดัส่งแบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based) 
ประกอบดว้ย
1) ไฟล ์Word แบบสาํรวจที(ตอบแลว้เสร็จ
2) ไฟล ์PDF หลกัฐานประกอบ โดยจดัทาํแฟ้มแยก  เป็นหลกัฐานของ
แต่ละขอ้คาํถามอยา่งชดัเจน

1) ส่งหนงัสือนาํพร้อมซีดีบนัทึกขอ้มูล
ใหแ้ก่ที(ปรึกษาโดยตรง
2) แบบสาํรวจสามารถดาวนโ์หลด
ไดท้าง www.pacc.go.th เลือก ITA



ปฏทินิการปฏทินิการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พพ..ศศ. . 25612561ปฏทินิการปฏทินิการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พพ..ศศ. . 25612561

    กาํหนดเวลา กจิกรรม หมายเหตุ

30 ม.ิย. 2561 ที(ปรึกษาแจง้คะแนนแบบสาํรวจเชิงประจกัษเ์บื0องตน้ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

1 - 15 ก.ค. 
2561

หน่วยงานส่งหลกัฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน  แบบสาํรวจ
เชิงประจกัษ์

ส่งหนงัสือนาํพร้อมซีดีบนัทึกขอ้มูล
ใหแ้ก่ที(ปรึกษาโดยตรง

31 ก.ค. 2561 ที(ปรึกษาแจง้คะแนนแบบสาํรวจเชิงประจกัษห์ลงัอุทธรณ์ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน31 ก.ค. 2561 ที(ปรึกษาแจง้คะแนนแบบสาํรวจเชิงประจกัษห์ลงัอุทธรณ์ แจง้ทาง email ของผูป้ระสานงาน

1 - 31 ส.ค. 
2561

ที(ปรึกษาประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ทั0งในภาพรวมและรายหน่วยงาน

-

30 ก.ย. 2561 สาํนกังาน ป.ป.ท. จดัส่งรายงานผลการประเมิน ITA ใหแ้ก่
หน่วยงานที(เขา้รับการประเมิน

จดัส่งทางไปรษณียต์ามที(อยูข่อง
หน่วยงาน



กรอบการกรอบการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ พปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561กรอบการกรอบการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ พปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561

. 1. ขอบเขตของการประเมนิ ITA ของส่วนราชการระดบักรม จํานวน 146 หน่วยงาน

     - การพิจารณาการดาํเนินการในภาพรวมของหน่วยงานไม่ใช่การดาํเนินการของ
ส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ(ง

2. การจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรเพืOอประกอบการประเมนิตามแบบสํารวจ Internal2. การจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรเพืOอประกอบการประเมนิตามแบบสํารวจ Internal

   - ใหห้น่วยงานจดัส่งฐานขอ้มูลเจา้หนา้ที( ที(มีอายกุารทาํงานตั0งแต่ 1 ปีขึ0นไป ไม่นอ้ย
กวา่ 500 ราย กรณีมีเจา้หนา้ที(ไม่ถึง 500 ราย ใหจ้ดัส่งฐานขอ้มูลทั0งหมด ในรูปแบบ
ไฟล ์Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2561



กรอบการกรอบการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ พปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561กรอบการกรอบการประเมนิฯ ประเมนิฯ ((ระดับกรมระดับกรม) ) ปีงบประมาณ พปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25612561

. 3. การจัดเกบ็ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพืOอประกอบการประเมินตามแบบ
สํารวจ External

- ใหห้น่วยงานจดัส่งฐานขอ้มูลผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจาํนนวน 1,000 ราย กรณีไม่ถึง 1,000 
ราย โดยจดัส่งฐานขอ้มูลทั0งหมด ในรูปแบบไฟล ์Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th 
ภายในวนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2561

4. การจัดส่งแบบสํารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)4. การจัดส่งแบบสํารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

    - ใหห้น่วยงานตอบแบบสาํรวจ จาํนวน 1 ชุด ใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสที( 2 โดยจดัทาํ
ในรูปแบบไฟลอ์ิเลก็ทรอนิกส์บนัทึกลงในแผน่ซีดี และจดัส่งใหแ้ก่ที(ปรึกษาโดยตรงภายใน
วนัที( 1 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย

1) ไฟล ์Word แบบสาํรวจที(ตอบแลว้เสร็จ

2) ไฟล ์PDF เอกสารหลกัฐานจดัทาํแฟ้มแยกเป็นหลกัฐานของแต่ละขอ้คาํถามอยา่งชดัเจน



ผู้ประสานงานสาํนักงาน ผู้ประสานงานสาํนักงาน ปป..ปป..ทท. :. :ผู้ประสานงานสาํนักงาน ผู้ประสานงานสาํนักงาน ปป..ปป..ทท. :. :

1) นางสาวอรณิช สุขบาล นกัวิชาการยตุิธรรมชาํนาญการพิเศษ  
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1408

  2) พนัตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกาํจร นกัวิชาการยตุิธรรมชาํนาญการ 
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1406

  3) นางมาลี ขมุทอง นกัวิชาการยตุิธรรมชาํนาญการ   3) นางมาลี ขมุทอง นกัวิชาการยตุิธรรมชาํนาญการ 
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1415

  4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิP  นกัวิชาการยตุิธรรมชาํนาญการ 
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1407

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวบ็ไซต์ www.pacc.go.th/index.php/ita



1.  เพืOอประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐทีOเข้ารับการประเมนิ

2.  เพืOอให้ได้ข้อเสนอแนะสําหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความ

วัตถุวัตถุประสงค์การประเมนิประสงค์การประเมนิวัตถุวัตถุประสงค์การประเมนิประสงค์การประเมนิ

2.  เพืOอให้ได้ข้อเสนอแนะสําหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทีOเข้ารับการประเมนิ

3.  เพืOอให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทาํมาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ทัYงในระดบันโยบายและระดบัปฏิบัติ



กรอบแนวคดิการประเมนิกรอบแนวคดิการประเมนิกรอบแนวคดิการประเมนิกรอบแนวคดิการประเมนิ
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561

ความโปร�งใส

การเป4ดเผยข6อมูล

การมสี&วนร&วม

การจัดซื้อจัดจ6าง

EB1 – E1 – E2

EB2 – E3 – E4

EB3 – – 

ความพรSอมรับผิด

การดาํเนินงานตามภารกิจ

การปฏิบัติงานตามหน6าที่

เจตจํานงสจุริต

EB4 – E5 – E6

EB5 – E7 – E8

EB6 I1 E9

ITA

การจัดการเรื่องร6องเรียน EB7 I2 E10

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค1กร

การเสริมสร6างวัฒนธรรมสุจริต

การปdองกันผลประโยชน	ทับซ6อน

แผนปdองกันและปราบปราม
การทุจริต

การตรวจสอบถ&วงดุลภายใน

EB9 I6 – I8 –

EB10 I9 –

EB11 I10 –

– I11 – I12 –

คุณธรรมการทํางาน
ในหน�วยงาน

มาตรฐานและความเปEนธรรม
ในการปฏิบัติงานและการให6บริการ

คุณธรรมการบริหารงาน

EB12 I13 – I14 E14 – E15 

– I15 – I19 –



ดชันีการประเมนิ ดชันีการประเมนิ 5 5 ด้านด้านดชันีการประเมนิ ดชันีการประเมนิ 5 5 ด้านด้าน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) แบ�งออกเปmน 5 ดัชนี ดังนี้

(1) ดัชนีความโปร�งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับ การเป4ดเผยข6อมูล การมีส&วนร&วม 
และการจัดซื้อจัดจ6าง

(2) ดัชนีความพรSอมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับ การดําเนินงานตามภารกิจ 
การปฏิบัติงานตามหน6าที่ เจตจํานงสุจริต และการจัดการเรื่องร6องเรียน

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

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค1กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับ การ
เสริมสร6างวัฒนธรรมสุจริต การปdองกันผลประโยชน	ทับซ6อน แผนปdองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การตรวจสอบถ&วงดุลภายใน

(5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับ มาตรฐาน
และความเปEนธรรมในการปฏิบัติงานและการให6บริการ และคุณธรรมการบริหารงาน



เครืOองมอืการประเมนิเครืOองมอืการประเมนิเครืOองมอืการประเมนิเครืOองมอืการประเมนิ

เครื่องมือที่ใชSในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ไดSแก�

(1) แบบสํารวจความคดิเห็นผูSมีส�วนไดSส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เปEนการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข6อมูลจากเจ6าหน6าที่ของหน&วยงาน

(2) แบบสํารวจความคดิเห็นผูSมีส�วนไดSส�วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency (2) แบบสํารวจความคดิเห็นผูSมีส�วนไดSส�วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เปEนการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข6อมูลจากผู6มีส&วนได6ส&วนเสียของหน&วยงาน

(3) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ1 (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT) เปEนการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหน&วยงาน



เกณฑ์การประเมนิผลเกณฑ์การประเมนิผลเกณฑ์การประเมนิผลเกณฑ์การประเมนิผล

ช�วงคะแนน
(คะแนน)

เกณฑ1ระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ

 80 – 100 สูงมาก

60 –79.99 สูง60 –79.99 สูง

40 –59.99 ปานกลาง

20 –39.99 ต่ํา

0 – 19.99 ต่ํามาก



แบบสํารวจ แบบสํารวจ InternalInternalแบบสํารวจ แบบสํารวจ InternalInternal



Internal and External  Internal and External  Internal and External  Internal and External  

•  ขอ้คาํถามตามแบบสาํรวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) และแบบสาํรวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มกีารปรับปรุงโดยยดึ
วัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละตัวชีYวัดเช่นเดิม แต่มีการลดข้อคําถามทีOผู้ตอบ
อาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน และเกิดภาระการตอบที(มากเกินไป รวมทั0 งอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน และเกิดภาระการตอบที(มากเกินไป รวมทั0 ง
ปรับปรุงขอ้ความใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่ายขึ0น



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::

� องค1กรอิสระ/องค1กรตามรัฐธรรมนูญ/
ศาล (เฉพาะหน�วยงานธุรการ)

� หน�วยงานภาครัฐระดับกรม/
ส�วนราชการระดับจังหวัด

� องค1กรปกครองส�วนทSองถิ่น

� ผู6บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ

� ผู6บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ

� บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ

ชื่อหน�วยงานที่ท�านประเมิน

SQ1.  อายุ
� ต่ํากว&า 20 ป� � 20 – 40 ป� � 41 – 60 ป� � มากกว&า 60 ป�

SQ2.  เพศ � ชาย � หญิง
SQ3.  ระดับการศึกษา � ต่ํากว&าปริญญาตรี � ปริญญาตรี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก
SQ4.  ประเภทหน&วยงาน/ระดับตําแหน&ง

ส�วนที่ 1 ขSอมูลทั่วไปของผูSตอบแบบสํารวจ

� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ
� ข6าราชการระดับปฏิบัติงาน – ทักษะพิเศษ
� ลูกจ6าง/พนักงานราชการ

� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ
� ข6าราชการระดับปฏิบัติงาน – ทักษะพิเศษ
� ลูกจ6าง/พนักงานราชการ

� ข6าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ
� ข6าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส
� ลูกจ6าง/พนักงานจ6าง

� หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ � องค1การมหาชน � สถาบันอุดมศึกษา

� ผู6บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� พนักงานรัฐวิสาหกิจ
� ลูกจ6าง

� ผู6บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� เจ6าหน6าที่องค	การมหาชน
� ลูกจ6าง

� ผู6บริหารระดับสูง
� หัวหน6า/ผู6อํานวยการขึ้นไป
� บุคลากรประเภทวิชาการ
� พนักงาน/ข6าราชการ

ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ
� พนักงาน/ข6าราชการ

ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงานพิเศษ
� ลูกจ6าง

หมายเหตุ: หากตําแหน&งของท&านไม&ปรากฏในตัวเลือก ให6เทียบเคียงกับตําแหน&งที่ใกล6เคียงที่สุด

SQ5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน&วยงาน
� ต่ํากว&า 5 ป� � 5 – 10 ป� � 11 – 20 ป� � มากกว&า 20 ป�



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::

ดัชนีความพรSอมรับผิด
I1. ผู6บริหารของหน&วยงานท&าน มุ&งมั่นปฏิบัติงานอย&างโปร&งใสและซื่อสัตย	สุจริต

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย
I2.  ท&านรับทราบช&องทางของหน&วยงาน ที่ท&านจะสามารถร6องเรียนการปฏิบัติหน6าที่ของเจ6าหน6าที่

ของหน&วยงานได6
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

ส�วนที่ 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนนิงานของหน�วยงาน

โปรดใส�เครื่องหมาย � ในช�อง � ที่ตรงกับความคิดเห็นของท�าน

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

I3. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานท&าน มีการเรียกหรือรับสินบนจากผู6อื่น
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I4. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานท&าน มีการปฏิบัติหน6าที่หรือใช6อํานาจหน6าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน	แก&ตนเอง 
     ญาติพี่น6อง พวกพ6อง หรือผู6อื่น

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I5. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา ผู6บริหารของหน&วยงานท&าน มีการกําหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของหน&วยงาน เพื่อแสวงหา
     ผลประโยชน	ร&วมกันกับองค	กรธุรกิจเอกชน

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค1กร

I6. ผู6บริหารหรือเจ6าหน6าที่อาวุโสในหน&วยงานท&าน ปฏิบัติงานอย&างซื่อสัตย	สุจริตจนเปEนแบบอย&าง ให6เจ6าหน6าที่รุ&นใหม&ๆ ถือปฏิบัติตาม
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I7. ท&านเห็นว&าการกระทําการทุจริตเปEนเรื่องที่น&าละอาย
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I8. หากท&านพบเห็นว&ามีผู6กระทําการทุจริตในหน&วยงาน ท&านไม&ลังเลที่จะร6องเรียนหรือแจ6งข6อมูลให6แก& หน&วยงานตรวจสอบ
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I9. หน&วยงานของท&านให6ความสําคัญในการปdองกันไม&ให6เกิดผลประโยชน	ทับซ6อนในหน&วยงาน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I10. หน&วยงานของท&านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อปdองกันการทุจริตหรือส&งเสริมคุณธรรมในหน&วยงาน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I11. หน&วยงานของท&านมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต&อเจ6าหน6าที่ผู6กระทําการทุจริตอย&างจริงจัง
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I12. กลุ&มงานตรวจสอบของหน&วยงานท&าน มีความเปEนอิสระ ไม&ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปEนกลาง และให6ข6อเสนอแนะที่เปEน
      ประโยชน	

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน

I13. เจ6าหน6าที่ในหน&วยงานท&าน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู&มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I14. หน&วยงานของท&านมีการกํากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่ให6เปEนไปตามคู&มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู&เสมอ
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I15. หน&วยงานของท&านปราศจากการซื้อขายตําแหน&งหรือใช6เส6นสายในการบรรจุ แต&งตั้ง โยกย6าย เลื่อนระดับ เลื่อนตําแหน&งของ     
     ผู6บริหารและเจ6าหน6าที่

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I16. หน&วยงานของท&านมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ6าหน6าที่เพื่อเข6ารับการฝ�กอบรม/ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา I16. หน&วยงานของท&านมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ6าหน6าที่เพื่อเข6ารับการฝ�กอบรม/ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา 
      อย&างโปร&งใสและเปEนธรรม

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I17. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานท&าน ไม&มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเปEนเท็จ เช&น ค&าปฏิบัติงานล&วงเวลา (O.T.) ค&าเดินทาง เปEนต6น
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I18. หน&วยงานของท&านมีการใช6จ&ายเงินงบประมาณตามความจําเปEนและเกิดความคุ6มค&าสูงสุด
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

I19. หัวหน6างานของท&านมอบหมายงานแก&ท&านอย&างเปEนธรรม
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน::

ส�วนที่ 3 ขSอเสนอแนะ

ขS อ เ ส น อแ น ะ เ พิ่ ม เ ติ ม ต� อ ห น� ว ย ง าน ขอ ง ท� า น  เ พื่ อ ใ หS ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ กS ไ ข ใ หS เ กิ ด คุณ ธ ร ร ม แล ะ
ความโปร�งใส และป|องกันมิใหSเจSาหนSาที่ของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหนSาที่

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.



แบบสํารวจ แบบสํารวจ ExternalExternalแบบสํารวจ แบบสํารวจ ExternalExternal



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::

ชื่อหน�วยงานที่ท�านประเมิน
ท�านเคยติดต�อกับหน�วยงานในเรื่องใด

ส�วนที่ 1 ขSอมูลทั่วไปของผูSตอบแบบสํารวจ

SQ1. อายุ
� ต่ํากว&า 20 ป� � 20 – 40 ป� � 41 – 60 ป� � มากกว&า 60 ป�

SQ2. เพศ � ชาย � หญิงSQ2. เพศ � ชาย � หญิง

SQ3. ระดับการศึกษา � ต่ํากว&าปริญญาตรี � ปริญญาตรี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก

SQ4. ท&านติดต&อหน&วยงานในฐานะใด
� ประชาชน/ผู6รับบริการ
� ตัวแทนหน&วยงานภาครัฐ
� ตัวแทนองค	กรธุรกิจ



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::

ส�วนที่ 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนนิงานของหน�วยงาน

โปรดใส�เครื่องหมาย � ในช�อง � ที่ตรงกับความคิดเห็นของท�าน
ดัชนีความโปร�งใส

E1. หน&วยงานมีการเป4ดเผยข6อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหน&วยงานอย&างชัดเจน ถูกต6อง ครบถ6วน และ เปEนป�จจุบัน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E2. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานให6ข6อมูลแก&ท&านอย&างโปร&งใส ไม&ป4ดบังหรือบิดเบือนข6อมูล
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E3. หน&วยงานมีการเป4ดโอกาสให6ประชาชน/ผู6รับบริการ/ผู6มีส&วนได6ส&วนเสีย แสดงความคิดเห็นต&อ การดําเนินงานต&างๆ E3. หน&วยงานมีการเป4ดโอกาสให6ประชาชน/ผู6รับบริการ/ผู6มีส&วนได6ส&วนเสีย แสดงความคิดเห็นต&อ การดําเนินงานต&างๆ 
      ของหน&วยงาน

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E4. หน&วยงานให6ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู6รับบริการ/ผู6มีส&วนได6ส&วนเสีย เพื่อนําไป ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงาน

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::

ดัชนีความพรSอมรับผิด

E5. หน&วยงานกําหนดโครงการหรือการดําเนินงานต&างๆ ที่ก&อให6เกิดประโยชน	ต&อประเทศและประชาชน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E6. หน&วยงานมีการนําเสนอความก6าวหน6าการดําเนินงานตามภารกิจของหน&วยงาน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E7. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานปฏิบัติงานโดยมุ&งตอบสนองความต6องการของผู6มาติดต&อหรือรับบริการ
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E8. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานพร6อมปรับปรุงแก6ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดE8. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานพร6อมปรับปรุงแก6ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E9. ผู6บริหารของหน&วยงานมุ&งมั่นปฏิบัติงานอย&างโปร&งใสและซื่อสัตย	สุจริต
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E10. ท&านรับทราบช&องทางของหน&วยงาน ที่ท&านจะสามารถร6องเรียนการปฏิบัติหน6าที่ของเจ6าหน6าที่ ของหน&วยงานได6
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

E11. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา ท&านเคยถูกเรียกสินบนหรือให6สินบนแก&เจ6าหน6าที่ของหน&วยงาน
� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E12. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา เจ6าหน6าที่ของหน&วยงาน มีการปฏิบัติหน6าที่หรือใช6อํานาจหน6าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน	แก&ตนเอง    
       ญาติพี่น6อง พวกพ6อง หรือผู6อื่น

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

E13. ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา ผู6บริหารของหน&วยงาน มีการกําหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของหน&วยงาน เพื่อแสวงหา     
       ผลประโยชน	ร&วมกันกับองค	กรธุรกิจเอกชน       ผลประโยชน	ร&วมกันกับองค	กรธุรกิจเอกชน

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย



 

แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::แบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสาํรวจความคดิเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายนอก::

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน
E14. หน&วยงานมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย&างชัดเจน เปEนระบบ และทําให6เกิดความสะดวก ในการติดต&อหรือ  
       ขอรับบริการ

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย
E15. เจ6าหน6าที่ของหน&วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดอย&างเคร&งครัด

� เห็นด6วย � ค&อนข6างเห็นด6วย � ค&อนข6างไม&เห็นด6วย � ไม&เห็นด6วย

ส�วนที่ 3 ขSอเสนอแนะ

ขSอเสนอแนะเพิ่มเติมต�อหน�วยงานที่ท�านประเมิน เ พื่อใหSดําเนินการปรับปรุงแกSไขใหS เกิดคุณธรรมและขSอเสนอแนะเพิ่มเติมต�อหน�วยงานที่ท�านประเมิน เ พื่อใหSดําเนินการปรับปรุงแกSไขใหS เกิดคุณธรรมและ
ความโปร�งใส และป|องกันมิใหSเจSาหนSาที่ของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหนSาที่

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.



แนวทางการประเมินตามแบบสาํรวจแนวทางการประเมินตามแบบสาํรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ 

((Evidence Evidence –– basedbased))



การให้คะแนนและการอุทธรณ์การให้คะแนนและการอุทธรณ์การให้คะแนนและการอุทธรณ์การให้คะแนนและการอุทธรณ์
กรณี คําตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ1

1 มีการดําเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต6องครบถ6วน 100 –
2 มีการดําเนินการ แต&เอกสารหลักฐานไม&ถูกต6องครบถ6วน 0 ได6

3
ไม&มีการดําเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปEน 
เช&น ข6อคําถามขัดแย6งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข6อบังคับ

ไม&คิด
น้ําหนัก –3 เช&น ข6อคําถามขัดแย6งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข6อบังคับ

ของหน&วยงาน เปEนต6น และมีเอกสารหลักฐานอันน&าเชื่อถือ
น้ําหนัก
คะแนน

–

4

ไม&มีการดําเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปEน 
เช&น ข6อคําถามขัดแย6งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข6อบังคับ
ของหน&วยงาน เปEนต6น แต&ไม&มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสาร
หลักฐานไม&น&าเชื่อถือ

0 ไม&ได6

5 ไม&มีการดําเนินการ โดยไม&มีเหตุผลจําเปEน 0 ไม&ได6



แบบสํารวจ แบบสํารวจ Evidence Evidence -- basedbasedแบบสํารวจ แบบสํารวจ Evidence Evidence -- basedbased



Evidence Evidence –– BasedBasedEvidence Evidence –– BasedBased

•     มีการยกระดบัขอ้คาํถามตามแบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ภายใตป้ระเด็นการประเมินเดิม 
ให้เป็นข้อคาํถามในลกัษณะการเป็นมาตรการในเชิงระบบ มากขึ0น
• ดึงบางประเด็นทีOเคยสํารวจตามข้อคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) นํามาวางส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) นํามาวาง
มาตรการเ ชิงระบบ ผ่านข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเ ชิงประจัก ษ์ 
เพื(อใหเ้กิดการวางหลกัการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที(ย ั(งยนื 



ตัวอย่าง แบบสาํรวจหลักฐานเชงิประจักษ์ ปี ตัวอย่าง แบบสาํรวจหลักฐานเชงิประจักษ์ ปี 25612561ตัวอย่าง แบบสาํรวจหลักฐานเชงิประจักษ์ ปี ตัวอย่าง แบบสาํรวจหลักฐานเชงิประจักษ์ ปี 25612561

ชื่อจังหวัด

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ
1. โปรดใส&เครื่องหมาย � ลงในช&อง � ที่เปEนตัวเลือกคําตอบ ดังนี้
� มีการดําเนินการ
� ไม&มีการดําเนินการ พร6อมเหตุผลประกอบ

2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ6างอิง โดยหน&วยงานจะต6องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ6างอิงประกอบการตอบด6วย
3. จัดทําแบบสํารวจ พร6อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ6างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล	อิเล็กทรอนิกส	 และบันทึกข6อมูลลงในแผ&น    
    ซีดีเพื่อจัดส&งให6ผู6ประเมิน ดังนี้    ซีดีเพื่อจัดส&งให6ผู6ประเมิน ดังนี้
� แบบสํารวจ จัดทําเปEนไฟล	 Word (.docx หรือ .doc)
�  เอกสาร/หลักฐานที่อSางอิงประกอบการตอบ จัดทําเปEนไฟล	 PDF (.pdf) โดยสร6างโฟลเดอร	ในแต&ละข6อและ

       บันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร	นั้นๆ ให6ชัดเจน
4.  ข6อคําถามเกี่ยวข6องกับการเผยแพร&ของหน&วยงาน ขอให6ระบุ Link สําหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต	
    ของหน&วยงานในช&อง “Website” เพื่อให6ผู6ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให6คะแนน



การสร้างตวัเชืOอมโยงเอกสาร การสร้างตวัเชืOอมโยงเอกสาร ((LinkLink) ) 
สําหรับจัดทาํข้อมูลประกอบการตอบข้อคาํถามสําหรับจัดทาํข้อมูลประกอบการตอบข้อคาํถามสําหรับจัดทาํข้อมูลประกอบการตอบข้อคาํถามสําหรับจัดทาํข้อมูลประกอบการตอบข้อคาํถาม

ตามแบบสํารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสํารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ ((EvidenceEvidence--basedbased) ) 



ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 11ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 11
รวบรวมเอกสารทัY งหมดไว้ใน 
Folder เดียวกัน ซึOงประกอบด้วย 
แบบสํารวจฯ และเอกสารประกอบ
ในแต่ละข้อ โดยต้องระบุชืOอหน่วยงาน
ให้ชัดเจน

Folder Folder 
ใหญ่ใหญ่

Folder Folder 
ใหญ่ใหญ่

Folder Folder 
ย่อยย่อย

Folder Folder 
ย่อยย่อย

Folder Folder ย่อยย่อย
รายข้อคาํถามรายข้อคาํถาม
Folder Folder ย่อยย่อย

รายข้อคาํถามรายข้อคาํถาม

เอกสารของแต่ละข้อ เอกสารของแต่ละข้อ EBEBเอกสารของแต่ละข้อ เอกสารของแต่ละข้อ EBEB

EB 1

EB 5

EB 9

EB 2

EB 6

EB 10

EB 3

EB 7

EB 11

EB 4

EB 8

EB 12



ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 22ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 22

สร้างตัวเชืOอมโยงเอกสาร

โดย...

11. . เปิดไฟล์ เปิดไฟล์ .doc .doc แบบสํารวจแบบสํารวจ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ((ดาวน์ดาวน์

โหลดได้จาก โหลดได้จาก www.itapacc.comwww.itapacc.com))

11. . เปิดไฟล์ เปิดไฟล์ .doc .doc แบบสํารวจแบบสํารวจ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ((ดาวน์ดาวน์

โหลดได้จาก โหลดได้จาก www.itapacc.comwww.itapacc.com))

22. . กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน22. . กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*** ควรตัYงชืOอไฟล์เอกสารแนบให้
ตรงกบัชืOอเอกสาร/หลกัฐานทีOกรอก
ในแบบสํารวจ ***



สร้างตวัเชืOอมโยงเอกสารสร้างตวัเชืOอมโยงเอกสาร
จากไฟล์ข้อมูลทีOรวบรวมไว้จากไฟล์ข้อมูลทีOรวบรวมไว้จากไฟล์ข้อมูลทีOรวบรวมไว้จากไฟล์ข้อมูลทีOรวบรวมไว้



3. คลิกที่ “ไฮเปอร1ลิงก1”2. คลิกที่ปุ�ม “แทรก”

1. คลิกเมSาส1คลมุขSอความชื่อไฟล1เอกสารที่ตSองการ1. คลิกเมSาส1คลมุขSอความชื่อไฟล1เอกสารที่ตSองการ



4. เลือกประเภทของแหล�งขSอมูล
5. เลือกโฟลเดอร1ที่รวบรวมขSอมูลไวS

6. เลือกไฟล1เอกสารที่ตSองการ

7. พิมพ1ขSอความใหSเหมือนชื่อไฟล1เอกสาร

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต�อถูกตSองเมือ่กดปุ�ม “Ctrl” ที่คีย1บอร1ด 

พรSอมคลิกเมSาส1ดSานซSาย เอกสารที่เชื่อมโยงไวSจะถูกเปpดขึ้นมา



สร้างตวัเชืOอมโยงเอกสารสร้างตวัเชืOอมโยงเอกสาร
จากเวบ็ไซต์จากเวบ็ไซต์จากเวบ็ไซต์จากเวบ็ไซต์



3. คลิกที่ “ไฮเปอร1ลิงก1”2. คลิกที่ปุ�ม “แทรก”

1. คลิกเมSาส1คลมุขSอความชื่อไฟล1เอกสารที่ตSองการ



4. เลือกประเภทของแหล�งขSอมูล

5. คSนหาเว็บไซต1ที่ตSองการ

7. พิมพ1ขSอความใหSเหมือนชื่อเว็บไซต1ที่กรอกไวSในแบบสํารวจฯ

6. เมื่อเครื่องมอืคSนหาเว็บไซต1ปรากฏขึ้นมา

ใหSเขSาไปที่เว็บไซต1ที่ตSองการ หลังจากนั้น

ชื่อเว็บไซต1จะปรากฏขึ้นในช�อง “ที่อยู�:”

8. คลิก “ตกลง”



9. หากการเชื่อมต�อถูกตSองเมือ่กดปุ�ม “Ctrl” ที่คีย1บอร1ด 

พรSอมคลิกเมSาส1ดSานซSาย เว็บไซต1ที่เชื่อมโยงไวSจะถูกเปpดขึ้นมา



ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 33ขัYนตอนทีO ขัYนตอนทีO 33

บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
และตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสาร
ห ลั ง ก า ร บั น ทึ ก เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
ก่อนส่งให้โครงการฯ

บันทกึข้อมูลทัYงหมดลงในอุปกรณ์บันทกึข้อมูลบันทกึข้อมูลทัYงหมดลงในอุปกรณ์บันทกึข้อมูล
((แบบสํารวจ แบบสํารวจ + + เอกสารประกอบเอกสารประกอบ))

บันทกึข้อมูลทัYงหมดลงในอุปกรณ์บันทกึข้อมูลบันทกึข้อมูลทัYงหมดลงในอุปกรณ์บันทกึข้อมูล
((แบบสํารวจ แบบสํารวจ + + เอกสารประกอบเอกสารประกอบ))

ตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่า
สามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เครืOองอืOนๆสามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เครืOองอืOนๆ

ตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่าตรวจสอบการเชืOอมโยงเอกสารเพืOอให้แน่ใจว่า
สามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เครืOองอืOนๆสามารถเปิดได้ในคอมพวิเตอร์เครืOองอืOนๆ

จัดส่งให้โครงการฯ เพืOอดาํเนินการจัดส่งให้โครงการฯ เพืOอดาํเนินการ
ในขัYนตอนต่อไปในขัYนตอนต่อไป

จัดส่งให้โครงการฯ เพืOอดาํเนินการจัดส่งให้โครงการฯ เพืOอดาํเนินการ
ในขัYนตอนต่อไปในขัYนตอนต่อไป



ส่งซีด ี/ ดวีดีี บันทึกข้อมูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
พร้อมหนังสือนําส่งได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณยี์ด่วนพเิศษ (EMS) 

                
                    

ที่อยู� “สํานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ”                 

เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ1 35 แขวงบางขุนศรี                     
เขตบางกอกนSอย กรุงเทพมหานคร 10700

*** ภายในวนัทีO 1 มถิุนายน 2561
 (กรณจีัดส่งทางไปรษณยี์ด่วนพเิศษ จะถือวนัทีOประทบัตราไปรษณยี์เป็นสําคญั 

และจะไม่รับพจิารณาเอกสารทีOส่งทาง E-mail) 

เขตบางกอกนSอย กรุงเทพมหานคร 10700



ตดิต่อโครงการตดิต่อโครงการ

สํานักงานโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศพัท ์ 0 2412 3284โทรศพัท ์ 0 2412 3284โทรศพัท ์ 0 2412 3284โทรศพัท ์ 0 2412 3284

โทรสาร 0 2864 9328โทรสาร 0 2864 9328

อีเมล ita.admin@pacc.go.thอีเมล ita.admin@pacc.go.th



WEBSITE: www.itapacc.comWEBSITE: www.itapacc.com
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ข้อคําถามและแนวทาง

การตอบข้อคําถาม
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ภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbasedภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbased

EB1

การเปิดเผยข้อมูล

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที(เป็นปัจจุบนั

EB มทีัYงหมด 12 ข้อ (EB1 - EB12) ดงันีYEB มทีัYงหมด 12 ข้อ (EB1 - EB12) ดงันีY

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที(เป็นปัจจุบนั

EB2

การมีส่วนร่วม

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ                           การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ                           
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

การปฏิบตัิตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภ้าคประชาชนหรือ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน



ภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbasedภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbased

EB3

การจดัซืYอจดัจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจดัซื0อจดัจา้งประจาํปี (ที(ผา่นมา)

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาํเนินการ

เพื(อส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื0อจดัจา้ง

การเผยแพร่แผนการจดัซื0อจดัจา้งประจาํปี

การเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดวิธีการและขั0นตอน

EB4

การดาํเนินงานตามภารกจิ

การเผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจาํปี

การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจาํปี (ที(ผา่นมา)

การเผยแพร่การกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิราชการประจาํปี

การเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดวิธีการและขั0นตอน

การจดัซื0อจดัจา้งอยา่งเป็นระบบ



ภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbasedภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbased

EB5

การปฏิบัตงิานตามหน้าทีO

EB5

การปฏิบัตงิานตามหน้าทีO

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร  

การปฏิบตัิงานตํ(า

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร  
ผลการปฏิบตัิงานและการดาํเนินการกบัเจา้หนา้ที(ผูม้ีผลสมัฤทธิP

การปฏิบตัิงานตํ(า

EB6

เจตจาํนงสุจริตของผู้บริหาร

การเผยแพร่เจตจาํนงสุจริตของผูบ้ริหารการเผยแพร่เจตจาํนงสุจริตของผูบ้ริหาร
ต่อสาธารณชน

EB7 การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการการกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการEB7

การจดัการเรืOองร้องเรียน

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการ
เรื(องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB8

การรับสินบน

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกนั

การรับสินบน

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกนั

การรับสินบน

EB9

การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต

การเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตและ

การต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน



ภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbasedภาพรวมของ ภาพรวมของ Evidence Evidence -- basedbased

EB10

การป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี(ยง และการจดัการความเสี(ยงเกี(ยวกบัผลประโยชน์        การวิเคราะห์ความเสี(ยง และการจดัการความเสี(ยงเกี(ยวกบัผลประโยชน์        
ทบัซอ้นในหน่วยงาน

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน

EB11 การจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที(เกี(ยวขอ้งEB11

แผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

การกาํกบัติดตามการดาํเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที(เกี(ยวขอ้ง

EB12

ในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

EB12

มาตรฐานและความเป็นธรรม

ในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ                  การกาํหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ                  
การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที(ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

การเผยแพร่กระบวนการอาํนวยความสะดวกหรือการใหบ้ริการประชาชน         การเผยแพร่กระบวนการอาํนวยความสะดวกหรือการใหบ้ริการประชาชน         
ดว้ยการแสดงขั0นตอน ระยะเวลาที(ใช ้(เฉพาะหน่วยงานที(มีภารกิจใหบ้ริการ

ประชาชน อนุมตัิ หรืออนุญาต)



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB1 (1) หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร&ข6อมูลต&อสาธารณะ
ผ&านเว็บไซต	ของหน&วยงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบ ในการดําเนินการกําหนดให6มีการเผยแพร&ข6อมูลผ&านเว็บไซต	ของ
หน&วยงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ

ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการเปิดเผยข้อมูลตวัชีYวดัการเปิดเผยข้อมูลดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการเปิดเผยข้อมูลตวัชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
�มีกรอบแนวทางการเผยแพร&ข6อมูลต&อสาธารณะผ&านเว็บไซต	ของ

หน&วยงาน โดยจะต6องมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� ลักษณะ/ประเภทข6อมูลที่หน&วยงานต6องเผยแพร&ต&อสาธารณะ
� วิธีการ ขั้นตอน และผู6ที่มีหน6าที่ในการเผยแพร&ข6อมูลต&อสาธารณะ

�มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB1 (2) หน&วยงานมีการเป4ดเผย
ข6อมูลข&าวสารที่เปEนป�จจุบัน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเป4ดเผยข6อมูลผ&านทาง
เว็บไซต	ของหน&วยงานที่เปEนป�จจุบัน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเป4ดเผยข6อมูลข&าวสารที่เกี่ยวข6องกับประเด็นต&าง  ๆ
อย&างน6อย ดังต&อไปนี้

� ข6อมูลพื้นฐานของหน&วยงานที่เปEนป�จจุบัน
– โครงสร6างหน&วยงาน

ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))

– โครงสร6างหน&วยงาน
– ภารกิจของหน&วยงาน
– ผู6บริหารหน&วยงาน

� นโยบายและยุทธศาสตร	ของหน&วยงาน
� แผนปฏิบัติราชการประจําป� และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�
� ข6อมูลการจัดซื้อจัดจ6าง
� มาตรฐานหรือคู&มือการปฏิบัติงาน
� มาตรฐานและขั้นตอนการให6บริการ (เฉพาะหน&วยงาน
ที่มีภารกิจให6บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)



ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))



ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความโปร่งใส : : ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ตัวชีYวดัการเปิดเผยข้อมูล ((ต่อต่อ))



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB2 (1) หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให6ภาคประชาชนหรือผู6มีส&วนได6
ส&วนเสียเข6ามามีส&วนร&วม
ในการดําเนินงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการให6ภาคประชาชนหรือผู6มีส&วนได6ส&วนเสียเข6ามามีส&วนร&วม
ในการดําเนินงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
�มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ

ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วมตวัชีYวดัการมีส่วนร่วมดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วมตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
�มีกรอบแนวทางการให6ภาคประชาชนหรือผู6มีส&วนได6ส&วนเสียเข6ามา

มีส&วนร&วมในการดําเนินงาน โดยจะต6องมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� กลุ&มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต6องให6ภาคประชาชนหรือ

 ผู6มีส&วนได6ส&วนเสียเข6ามามีส&วนร&วมในการดําเนินงาน
� วิธีการ ขั้นตอน และผู6ที่เกี่ยวข6องในการให6ภาคประชาชนหรือ

 ผู6มีส&วนได6ส&วนเสียเข6ามามีส&วนร&วมในการดําเนินงาน
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB2 (2) หน&วยงานมีการปฏิบัติตาม
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให6ภาคประชาชนหรือผู6มีส&วนได6
ส&วนเสียเข6ามามีส&วนร&วม
ในการดําเนินงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเป4ดโอกาสให6ภาคประชาชน
หรือผู6 มีส&วนได6ส&วนเสียได6ส&วนร&วมในการดําเนินงาน ซึ่งจะต6องมี
รายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEนรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ 
หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม

ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ((ต่อต่อ))

หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
� มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย&างการดําเนินงานตามที่ระบุไว6
ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข6อ EB2 (1)



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ตวัชีYวดัการมีส่วนร่วม ((ต่อต่อ))



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB3 (1) หน&วยงานมีการวิเคราะห	
ผลการจัดซื้อจัดจ6างประจําป� 
(ที่ผ&านมา)

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห	ผลการจัดซื้อจัดจ6าง
ประจําป� (ที่ผ&านมา) ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEนรายงาน
� มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห	ผลการจัดซื้อจัดจ6าง 
ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังต&อไปนี้

ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง

ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังต&อไปนี้
� สรุปผลการจัดซื้อจัดจ6าง
� ป�ญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ6าง
� ข6อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ6าง

� มีการเสนอผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงานหรือผู6บริหาร
ที่ได6รับมอบอํานาจ



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้างตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB3 (2) หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดําเนินการเพื่อส&งเสริม
ความโปร&งใสในการจัดซื้อจัดจ6าง

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการดําเนินการเพื่อส&งเสริมความโปร&งใสในการจัดซื้อจัดจ6าง 
ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

 ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
� มีกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส&งเสริมความโปร&งใส� มีกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส&งเสริมความโปร&งใส

 ในการจัดซื้อจัดจ6าง ประกอบด6วย วิธกีาร ขั้นตอน และผู6ที่มีหน6าที่
 ในการดําเนินการในเรื่องต&างๆ ดังต&อไปนี้
� การเผยแพร&แผนการจัดซื้อจัดจ6างประจําป�
� การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ6าง

 อย&างเปEนระบบ
� การปdองกันผู6ที่มีหน6าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ6าง

 เปEนผู6มีส&วนได6ส&วนเสียกับผู6ยื่นข6อเสนอหรือคู&สัญญา
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB3 (3) หน&วยงานมีการเผยแพร&
แผนการจัดซื้อจัดจ6างประจําป�

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&แผนการจัดซื้อ
จัดจ6างประจําป�ของหน&วยงาน ดังนี้
� เปEนหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&ในแต&ละช&องทาง ดังนี้

� ระบบเครือข&ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ&ายหน6าจอ)(ภาพถ&ายหน6าจอ)

� ระบบเครือข&ายสารสนเทศของหน&วยงาน (Link)

� การป4ดประกาศ ณ สถานที่ป4ดประกาศของหน&วยงาน 
(ภาพถ&าย)



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB3 (4) หน&วยงานมีการเผยแพร&
บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ6าง
อย&างเปEนระบบ

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&ฐานข6อมูลการจัดซื้อ
จัดจ6างของหน&วยงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&ฐานข6อมูลที่บันทึกรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ6าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ6างทุกรายการตามที่ระบุใน
แผนการจัดซื้อจัดจ6างประจําป� ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังต&อไปนี้

ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))

แผนการจัดซื้อจัดจ6างประจําป� ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังต&อไปนี้
� ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ6าง
� วงเงินงบประมาณ
� ราคากลาง
� วิธีการซื้อหรือจ6าง
� ผู6เสนอราคาและราคาที่เสนอ
� ผู6ได6รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ6าง
� เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
� เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข6อตกลงในการซื้อหรือจ6าง



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))



ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))ดชันีความโปร่งใส ดชันีความโปร่งใส : : ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ตวัชีYวดัการจดัซืYอจดัจ้าง ((ต่อต่อ))



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB4 (1) หน&วยงานมีการเผยแพร&
แผนปฏิบัติราชการประจําป�

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&แผนปฏิบัติราชการประจําป� 

 ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้

ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ

� แผนงาน

� โครงการ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ((ต่อต่อ))ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ((ต่อต่อ))

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB4 (2) หน&วยงานมีการเผยแพร&
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
(ที่ผ&านมา)

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� (ที่ผ&านมา) ซึ่งจะต6อง
มีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ตามแผนปฏิบัติราชการในป�ที่ผ&านมา ดังนี้
� ผลการประเมิน

� ข6อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB4 (3) หน&วยงานมีการเผยแพร&
การกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&การกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด 
ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน   

ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ((ต่อต่อ))ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ตวัชีYวดัการดาํเนินงานตามภารกจิ ((ต่อต่อ))

 ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป� ซึ่งมีรายละเอียด
 อย&างน6อย ดังนี้
� ความก6าวหน6าของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

� การใช6จ&ายงบประมาณ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการปฏิบัตงิานตามหน้าทีOตวัชีYวดัการปฏิบัตงิานตามหน้าทีOดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการปฏิบัตงิานตามหน้าทีOตวัชีYวดัการปฏิบัตงิานตามหน้าทีO

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB5 หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับเจ6าหน6าที่ผู6มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ6าหน6าที่
ผู6มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
�มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
�มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ�มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ

เจ6าหน6าที่ผู6มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา โดยจะต6องมีรายละเอียด
อย&างน6อย ดังนี้
� หลักเกณฑ	การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
� หลักเกณฑ	การพิจารณาให6คุณหรือให6โทษต&อผู6ปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต&างๆ
� วิธีการ ขั้นตอน และผู6ที่เกี่ยวข6องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดําเนินการกับเจ6าหน6าที่ผู6มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB6 หน&วยงานมีการเผยแพร&
เจตจํานงสุจริตของผู6บริหาร
ต&อสาธารณชน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&เจตจํานงสุจริตของ
ผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงาน ผ&านระบบเครือข&ายสารสนเทศของ
หน&วยงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&เจตจํานงสุจริตของผู6บริหารสูงสุดของ

ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหาร

� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&เจตจํานงสุจริตของผู6บริหารสูงสุดของ
หน&วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� ความมุ&งมั่นในการบริหารงานให6สําเร็จตามพันธกิจของหน&วยงาน 

อย&างมีธรรมาภิบาล
� มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: กรณีผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงานคนป�จจุบันเปEนบุคคลคนเดียวกันกับผู6บริหารที่ได6แสดงเจตจํานงสุจริตไปแล6วในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช6
เอกสารหลักฐานเดิมได6 แต&ต6องมีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6 และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ&งมั่นในการบริหารงานให6สําเร็จตามพันธกิจของ
หน&วยงานอย&างมีธรรมาภิบาล



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารตวัชีYวดัการเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหาร



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB7 หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรื่องร6องเรียน
ของหน&วยงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการจัดการเรื่องร6องเรียนของหน&วยงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด 
ดังนี้
�มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
�มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร6องเรียนของหน&วยงาน โดยจะต6อง

มีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� ช&องทางการรับเรื่องร6องเรียน
� กระบวนการจัดการเรื่องร6องเรียน
� การตอบสนองหรือรายงานผลการพิจารณาเรื่องร6องเรียน

              ให6ผู6ร6องเรียนทราบ
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

การกาํหนดช่องทางการรอ้งเรยีนและขั/นตอน/กระบวนการจดัการเรื4องรอ้งเรียน



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนทางเวบ็ไซต์



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

การกาํหนดหน่วยงานหรอืเจา้หนา้ที4ผูร้บัผิดชอบเรื4องรอ้งเรยีน



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาํเนินการเกี4ยวกบัเรื4องรอ้งเรียน
ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดาํเนินการเรื4องรอ้งเรียนพรอ้มระบุปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไ้ข และเผยแพรใ่หส้าธารณชนไดร้บัทราบผ่านเว็บไซต์

หรือสื4ออื4นๆ



ดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนดชันีความพร้อมรับผดิ ดชันีความพร้อมรับผดิ : : ตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียนตวัชีYวดัการจดัการเรืOองร้องเรียน



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB8 หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการปdองกันการรับสินบน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการปdองกันการรับสินบน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
� มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

 ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
� มีกรอบแนวทางการปdองกันการรับสินบน

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิานดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: : ตวัชีYวดัการรับสินบนตวัชีYวดัการรับสินบนดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิานดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: : ตวัชีYวดัการรับสินบนตวัชีYวดัการรับสินบน

� มีกรอบแนวทางการปdองกันการรับสินบน
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการนําเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล�าวหารSองเรียนที่เกี่ยวขSองกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผล
คะแนน ดังนี้

(1) เรื่องที่มีการชี้มูลความผิด
(2) เรื่องกล�าวหารSองเรียนที่เกี่ยวขSองกับการทุจริต โดยเปmนเรื่องที่มีการไต�สวนขSอเท็จจริงในเรื่องกล�าวหาดังกล�าว

ทั้งนี้ จะใชSขSอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปmนเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต�ป' พ.ศ. 2558 เปmนตSนมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องกล�าวหารSองเรียนที่เกี่ยวขSองกับการทุจริต จะเปEนการให6คะแนนโดยพิจารณาจากเรื่องชี้มูลความผิด
และเรื่องกล&าวหาร6องเรียนที่เกี่ยวข6องกับการทุจริต โดยเปEนเรื่องที่มีการไต&สวนข6อเท็จจริงในเรื่องกล&าวหา

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิานดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: : ตวัชีYวดัการรับสินบน ตวัชีYวดัการรับสินบน 
((ต่อต่อ))

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิานดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน: : ตวัชีYวดัการรับสินบน ตวัชีYวดัการรับสินบน 
((ต่อต่อ))

และเรื่องกล&าวหาร6องเรียนที่เกี่ยวข6องกับการทุจริต โดยเปEนเรื่องที่มีการไต&สวนข6อเท็จจริงในเรื่องกล&าวหา
ดังกล&าว ทั้งนี้ จะใช6ข6อมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปEนเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต&
ป� พ.ศ. 2558 เปEนต6นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
� เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดเจ6าหน6าที่

ในหน&วยงาน จะหัก 5 คะแนน
� เรื่องกล&าวหาร6องเรียนที่เกี่ยวข6องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีมติให6ไต&สวนข6อเท็จจริงเจ6าหน6าที่ในหน&วยงาน จะหักตามร6อยละจํานวนเรื่องกล&าวหาร6องเรียน
ต&อจํานวนเจ6าหน6าที่ในหน&วยงาน แต&รวมไม&เกิน 10 คะแนน



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB9 หน&วยงานมีการเสริมสร6าง
วัฒนธรรมและค&านิยมสุจริตและ
การต&อต6านการทุจริตในหน&วยงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร6างวัฒนธรรมและ
ค&านิยมสุจริตและการต&อต6านการทุจริตในหน&วยงาน ซึ่งจะต6องมี
รายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� มีลักษณะเปEนภาพหรือรายงาน
� แสดงถึงการดําเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค	เพื่อ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการเสริมสร้างตวัชีYวดัการเสริมสร้าง
วฒันธรรมสุจริตวฒันธรรมสุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการเสริมสร้างตวัชีYวดัการเสริมสร้าง
วฒันธรรมสุจริตวฒันธรรมสุจริต

� แสดงถึงการดําเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค	เพื่อ
     การเสริมสร6างวัฒนธรรมหรือค&านิยมให6เจ6าหน6าที่ปฏิบัติงานอย&าง   
     ซื่อสัตย	สุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน

ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB10 (1) หน&วยงานมีการวิเคราะห	
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน	ทับซ6อน
ในหน&วยงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห	ความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน	ทับซ6อน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด 
ดังนี้
� มีลักษณะเปEนรายงาน
� มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห	ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง� มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห	ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 เกี่ยวกับผลประโยชน	ทับซ6อนในหน&วยงาน
� มีการเสนอผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงานหรือผู6บริหาร
     ที่ได6รับมอบอํานาจ



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนผลประโยชน์ทบัซ้อน



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB10 (2) หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการปdองกันผลประโยชน	ทับซ6อน
ในหน&วยงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการปdองกันผลประโยชน	ทับซ6อนในหน&วยงาน ซึ่งจะต6องมี
รายละเอียด ดังนี้
�มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ผลประโยชน์ทบัซ้อน ((ต่อต่อ))

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัการป้องกนัตวัชีYวดัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ผลประโยชน์ทบัซ้อน ((ต่อต่อ))

ในหน&วยงาน �มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด
ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ

� มีกรอบแนวทางการปdองกันผลประโยชน	ทับซ6อนในหน&วยงาน
�มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB11 (1) หน&วยงานมีการจัดทําแผน
ปdองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข6อง

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงแผนปdองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข6องของหน&วยงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด 
ดังนี้
� มีลักษณะเปEนแผนปฏิบัติการ
� มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค	เพื่อปdองกันและ

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต

� มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค	เพื่อปdองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน&วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม
� วัตถุประสงค	ของโครงการหรือกิจกรรม
� ระยะเวลาที่จะดําเนินการของแต&ละโครงการหรือกิจกรรม

�มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงานหรือ
ผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB11 (2) หน&วยงานมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปdองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข6อง

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปdองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข6อง ซึ่งจะต6อง
มีรายละเอียดอย&างน6อย ดังนี้
� มีลักษณะเปEนรายงาน
� มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/ความก6าวหน6า

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต ((ต่อต่อ))

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต ((ต่อต่อ))

� มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/ความก6าวหน6า
ของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนปdองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข6อง

�มีการเสนอผู6บริหารสูงสุดของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่
    ได6รับมอบอํานาจ



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต



ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กรดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร: : ตวัชีYวดัแผนป้องกนัและตวัชีYวดัแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB12 (1)หน&วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ6าหน6าที่ตามคู&มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่ตามคู& มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต6องมีรายละเอียด ดังนี้
�มีลักษณะเปEนคําสั่ง/ข6อสั่งการอย&างเปEนทางการโดยผู6บริหารสูงสุด

ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

การปฏิบัติงาน ของหน&วยงานหรือผู6บริหารที่ได6รับมอบอํานาจ
�มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่ตามคู&มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต6องมีรายละเอียดอย&างน6อย 
ดังนี้
� วิธีการตรวจสอบ
� ขั้นตอนการตรวจสอบ

� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย&างต&อเนื่อง



ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ



ขSอคําถาม แนวทางการตอบ
EB12 (2) หน&วยงานมีการเผยแพร&
กระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการให6บริการประชาชน 
ด6วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา
ที่ใช6 (เฉพาะหน&วยงานที่มีภารกิจ

หน&วยงานจะต6องส&งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร&กระบวนการอํานวย
ความสะดวกหรือการให6บริการประชาชน ด6วยการแสดงขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช6 ดังนี้
� มีลักษณะเปEน Link ที่สามารถสอบทานย6อนกลับได6
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&กระบวนการอํานวยความสะดวกหรือ

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ((ต่อต่อ))

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ((ต่อต่อ))

ที่ใช6 (เฉพาะหน&วยงานที่มีภารกิจ
ให6บริการประชาชน อนุมัติ หรือ
อนุญาต)

� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร&กระบวนการอํานวยความสะดวกหรือ
การให6บริการประชาชน ดังนี้
� ประเภทงานบริการ
� ขั้นตอน
� ระยะเวลาที่ใช6

หมายเหตุ: กรณีที่เปEนหน&วยงานทางนโยบายหรือหน&วยงานทางวิชาการให6ตัดน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ออก ไม&นํามาพิจารณาคะแนน



ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ((ต่อต่อ))

ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงานดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน: : ตวัชีYวดัมาตรฐานและตวัชีYวดัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิานและการให้บริการ ((ต่อต่อ))



หวงัเป็นอย่างยิOงว่าจะเป็นประโยชน์กบัหวงัเป็นอย่างยิOงว่าจะเป็นประโยชน์กบั
ทุกหน่วยงานทุกหน่วยงาน......


