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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมา
สำนัก งำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตแห่ง ชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)
ได้พัฒ นำเครื่ อ งมื อ กำรประเมิ น เชิง บวกเพื่ อเป็น มำตรกำรป้อ งกั นกำรทุ จ ริต และเป็น กลไกในกำรสร้ำ ง
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร
โดยมุ่ งหวัง ให้หน่วยงำนภำครัฐที่เ ข้ำรับ กำรประเมิ น ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำ
และยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อ ย่ำงเหมำะสม และที่ผ่ำนมำ
พบว่ำ หลำยหน่วยงำนนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปเป็น
กรอบในกำรพั ฒ นำและยกระดั บ กำรบริห ำรจั ด กำรให้เ ป็ นไปตำมหลัก ธรรมำภิ บ ำล เกิ ด กำรปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภำพในกำรให้บ ริก ำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เ ข้ำถึง กำรบริก ำรสำธำรณะ
ด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร
อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกัน
ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยง หรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และสำมำรถยับ ยั้งกำรทุ จ ริตหรือผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนที่อำจเกิ ดขึ้นได้อย่ำงเท่ ำทั น
สถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว ก็จะทำให้
กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรทำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ได้เริ่มดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีก ำรขยำยขอบเขตและพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้ง นี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเ มื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงำนให้ ค วำมร่ ว มมื อ และเข้ ำ ร่ ว มกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมื อ
กำรประเมินตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินกำรโดยใช้หลักกำร
ประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน ระเบียบวิธีกำรประเมิน รวมถึงกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
และหน่ว ยงำนรับ ผิด ชอบกำรประเมิ นเช่น เดี ยวกั บ กำรประเมิ นในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 และในปี
พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้แ นวทำงและเครื่องมื อ กำรประเมิ น ซึ่ ง อยู่ร ะหว่ำ งกำรพั ฒ นำ
ของส ำนัก งำน ป.ป.ช. โดยจะมี ก ำรศึก ษำทบทวนและปรับ ปรุง แนวทำงกำรประเมิ น จำกกำรศึก ษำและ
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วิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกั บเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริตในหน่วยงำน
ภำครัฐจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบ
กำรประเมิ น ทั้ ง นี้ จะด ำเนิน กำรทดสอบประสิ ท ธิภำพระบบกำรประเมิ นดัง กล่ำวภำยในปีง บประมำณ
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564

1.2 การพัฒนาการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ศึกษำ
รำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่ ง เน้ น กำรออกแบบกำรขั บ เคลื่ อนกำรประเมิ น
อย่ำงเป็นระบบ ลดภำระของหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรป้องกั นกำรทุ จ ริตเชิง รุก โดยให้ควำมส ำคัญ ในกำรพัฒ นำเกณฑ์ กำรประเมิ นให้เ กิ ดกำรสนับ สนุนต่อ
กำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเครำะห์
ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมื อกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ เพื่ อ นำไปสู่ก ำรยกระดั บ คะแนนดั ชนี ก ำรรับ รู้ก ำรทุ จ ริ ต (CPI)
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจั ดท ำโดยคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ม หำวิท ยำลัย และได้ศึกษำข้อมู ล
ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใส คุณธรรม
จริยธรรม และกำรทุ จ ริต ทั้ งเครื่อ งมื อ ของประเทศไทยและเครื่องมื อในระดับ สำกลเพิ่มเติม เพื่อพัฒ นำ
เกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถเกิดกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำร
เครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกั น
ลดควำมซ้ำซ้อนของกำรดำเนินกำร และมุ่ง เน้นกำรร่วมดำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวม
ของประเทศ โดยมีหลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบกรอบกำรประเมินดังนี้
1) ITA จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรประเมิ น ที่ ดี อั น ได้ แ ก่ Sensitive, Measurable,
Precise, Simple and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable
2) ITA จะต้อ งมี ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ ห ลำกหลำย ทั้ ง ภำยในและภำยนอก แนวตั้ง และ
แนวรำบ ได้แก่ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่ำงจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริกำรที่เป็น
ประชำชนทั่วไปจนถึงผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มสำขำอำชีพต่ำง ๆ
3) ITA จะต้องเป็นกำรประเมินทั้งกำรทุจริตทำงตรง (Hard Corruption) กำรทุจริตทำงอ้อม
(Soft Corruption) และกำรเปลี่ยนแปลงของกำรทุจริตในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องทำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรทุจริตด้วย
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4) หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับกำรประเมินต้องได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน และนำผลกำร
ประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำร
ภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สงั คมและสำธำรณชนรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร และกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของ
หน่วยงำนมำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระกับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย
5) ITA จะต้ อ งช่ว ยให้ CPI ของประเทศไทยดี ขึ้ นในระยะยำว โดยดัช นีต้ องชัด เจนและ
เข้ำใจง่ำย เพื่อให้องคำพยพในหน่วยงำนมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรพัฒนำหน่วยงำนของตน
6) ITA จะต้อ งสร้ำงแรงจูง ใจในกำรพัฒ นำหน่วยงำนในเชิง บวกมำกกว่ำท ำให้เ จ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนรู้สึกกังวล
7) ผลกำรประเมิน ITA ควรให้แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนให้กับหน่วยงำนไปในตัว
นอกจำกนี้ สำนักงำน ป.ป.ช. ยัง ได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับ กำรประเมิ น
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็ บรวบรวมข้อมู ล กำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล และกำรก ำกั บ
ติ ด ตำมกำรประเมิ น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมไปถึ ง กำรวิ เ ครำะห์ แ ละประมวลผลกำรประเมิ น
ได้อย่ำงอัตโนมั ติ ตอบสนองต่อ กำรนำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุง หน่วยงำนที่รับ กำรประเมิน และกำรวำงแผน
ในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได้

1.3 แนวทางการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน
ตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23 มกรำคม 2561 ที่ ร ะบุ ว่ ำ “ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ
ทุก หน่วยงำนให้ควำมร่ วมมื อ และเข้ำร่วมกำรประเมิ นคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมื อกำรประเมินตำมที่
สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด...” สำนักงำน ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน โดยมีหนังสือไปยัง
กระทรวงต่ำง ๆ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพือ่
ทบทวนฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐที่จะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลัก
ที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำร กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำครัฐ
แต่ละหน่วยงำน และพระรำชบัญญัติง บประมำณรำยจ่ำยประจำปี และนอกจำกนี้ ยังได้ค้นคว้ำข้อมู ลจำก
ฐำนข้อมูลภำครัฐที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมำกที่สุด
โดยจำแนกกลุ่มเป้ำหมำยได้ดังนี้
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แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมายการประเมิน
หน่วยงำนภำครัฐ

หน่วยงำนอิสระ

ศำล

รัฐสภำ

หน่วยงำนอิสระ
องค์กรอัยกำร

รำชกำรส่วนกลำง

สังกัดกระทรวง

ไม่สังกัดกระทรวง

กรมหรือเทียบเท่ำ
องค์กำรมหำชน
รัฐวิสำหกิจ

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
กองทุน (เฉพำะนิติบุคคล)

รำชกำรส่วนภูมิภำค

รำชกำรส่วนท้องถิ่น

หน่วยงำนขึ้นตรง
ต่อนำยกรัฐมนตรี
จังหวัด
(ครอบคลุมส่วนรำชกำร
ที่ขึ้นตรงต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำลนคร
เทศบำลเมือง

เทศบำลตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

จำกแผนภำพข้ ำ งต้ น จึ ง สำมำรถจั ด ประเภทหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ออกเป็ น กลุ่ ม ได้ แ ก่
กรมหรือเทียบเท่ำ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงำนของรัฐ
ที่ ไ ม่ สั ง กั ดกระทรวง หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ ขึ้ นตรงต่อ นำยกรั ฐมนตรี จั ง หวัด องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
(ประกอบด้วย องค์ก ำรบริห ำรส่วนจัง หวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมื อง เทศบำลตำบล องค์ก ำรบริห ำร
ส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร ศำล (หน่วยงำนธุรกำร)
และหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด รั ฐ สภำ และหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพำะ ได้ แ ก่ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ
(ในกำกับ ของรัฐ) และกองทุ น (นิติบุคคล) จึง ได้กำหนดให้เ ป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินด้วย นอกจำกนี้
ยั ง มี ห น่ ว ยงำนที่ น อกเหนื อ จำกกลุ่ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะข้ ำ งต้ น ที่ มี ก ำรแจ้ ง ควำมประสงค์ ข อเข้ ำ รั บ
กำรประเมินด้วย
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ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. ได้ ท บทวนหน่ ว ยงำนของแต่ ล ะกลุ่ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะข้ ำ งต้ น
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ แล้วพบว่ำมีจำนวนทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงำน โดยสำมำรถแจกแจงได้ดังนี้
ตารางแสดงกลุม่ ประเภท จานวน และแหล่งอ้างอิงข้อมูลของกลุม่ เป้าหมายการประเมิน
ประเภทหน่วยงาน
จานวน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
5 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แต่ละแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
องค์กรอัยกำร
องค์กรอัยกำร
1
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ศำล
ศำล (หน่วยธุรกำร)
3 พระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งแต่ละแห่ง
หน่วยงำนในสังกัด
รัฐสภำ
3 พระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งแต่ละแห่ง
รัฐสภำ
พระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
กรมหรือเทียบเท่ำ
145
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัตอิ งค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และ
องค์กำรมหำชน
38 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
รำชกำร
องค์กำรมหำชนแต่ละแห่ง
ส่วนกลำง
ฐำนข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ
54 รัฐวิสำหกิจ และพระรำชบัญญัติจัดตัง้ รัฐวิสำหกิจ
แต่ละแห่ง
หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ
29 กฎหมำยจัดตัง้ ของแต่ละหน่วยงำน
รำชกำร
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรแผนดิน
จังหวัด
76
ส่วนภูมิภำค
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุน (นิตบิ ุคคล)
9 กฎหมำยจัดตัง้ ของแต่ละหน่วยงำน
หน่วยงำนเฉพำะ
ฐำนข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
สถำบันอุดมศึกษำ
83
กำรอุดมศึกษำ
ขอเข้ำร่วม
หน่วยงำนขอเข้ำร่วม
2 หนังสือขอเข้ำร่วมของแต่ละหน่วยงำน
รำชกำร
องค์กรปกครอง
7,852 ฐำนข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
รวม
8,300 หน่วยงาน
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2) กำรดำเนินกำรประเมิน
ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. ได้ ศึ ก ษำข้ อ มู ล และออกแบบแนวทำงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรประเมิ น
โดยพิจำรณำจำกเครื่องมือกำรประเมิน ระบบกำรประเมิน และกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน เพื่อให้สำมำรถ
ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด และเป็ น ไปตำมหลั ก กำรทำงวิ ช ำกำร
ได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีประสิทธิภำพ จึงกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินได้ดังนี้
หน่วยงำนรับ ผิดชอบกำรประเมิน ได้แก่ สำนักงำน ป.ป.ช. มี บทบำทหน้ำที่ ในกำรกำหนด
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลำดำเนินกำร กำหนดแนวทำงและมำตรฐำนกำรดำเนินกำร จัดจ้ำงผู้รับจ้ำงประเมิน
ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมระยะเวลำและหลั ก กำรทำงวิ ช ำกำรที่ ก ำหนด และรำยงำน
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนกำกับติดตำมกำรประเมิน ได้แก่ สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ท. สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้ องถิ่น (สถ.) (รวมทั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถ.จ.)) มีบทบำทหน้ำที่
ในกำรกำกับติดตำมกำรประเมินของหน่วยงำนในกำกับดูแลให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินและระยะเวลำ
ที่กำหนด
หน่วยงำนส่ง เสริมคุณธรรมและควำมโปร่ง ใส ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (รวมทั้ง สำนัก งำน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) สำนักงำน ป.ป.ท. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจำกระทรวง (ศปท. กระทรวง)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจำจังหวัด (ศปท. จังหวัด) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) มีบทบำทหน้ำที่ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนในกำกับดูแล มีกำรปรับ ปรุงแก้ไขหน่วยงำนหรือกำรจัด
กิ จ กรรมต่ ำ งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด คุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสและกำรป้ อ งกั น กำ รทุ จ ริ ตในหน่ ว ยงำน
กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน จำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้
ตารางแสดงการจาแนกกลุ่มเป้าหมายการประเมิน
กลุ่ม

1

ประเภทหน่วยงาน
องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
องค์กรอัยกำร
องค์กรอัยกำร
ศำล
ศำล (หน่วยธุรกำร)
รัฐสภำ
หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ

รำชกำร
ส่วนกลำง

รำชกำร
ส่วนภูมิภำค

จานวน
5
1
3
3

หน่วยงานกากับฯ
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.

กรมหรือเทียบเท่ำ

145

สำนักงำน ป.ป.ท.

องค์กำรมหำชน

38

สำนักงำน ป.ป.ท.

รัฐวิสำหกิจ

54

สคร.

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ

29

สำนักงำน ป.ป.ท.

จังหวัด

76

สำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงานส่งเสริมฯ
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
ศปท. จังหวัด

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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กลุ่ม
หน่วยงำน
เฉพำะ
1

ขอเข้ำร่วม
รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

2

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

3

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

4

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

5

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

6

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

7

ส่วนท้องถิ่น

8

รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

ประเภทหน่วยงาน
สถำบันอุดมศึกษำ

จานวน
83

หน่วยงานกากับฯ
สกอ.

กองทุน (นิติบุคคล)

9

สำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงำนขอเข้ำร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรุงเทพมหำนคร)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี
สมุทรปรำกำร สระบุรี สิงห์บุรี
และอ่ำงทอง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี
ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี
ระยอง สระแก้ว และเมือง
พัทยำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์
อุบลรำชธำนี และอำนำจเจริญ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กำฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม
บึงกำฬ มหำสำรคำม มุกดำหำร
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร
หนองคำย หนองบัวลำภู และ
อุดรธำนี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน แพร่
พะเยำ แม่ฮ่องสอน ลำปำง
และลำพูน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธำนี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กำญจนบุรี นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
รำชบุรี สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร และสุพรรณบุรี)

2

สำนักงำน ป.ป.ช.

หน่วยงานส่งเสริมฯ
สกอ.
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
สำนักงำน ป.ป.ช.

1

สำนักงำน ป.ป.ช.

สำนักงำน ป.ป.ช.

720

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

584

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

1,467

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

1,500

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

822

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

870

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

698

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด
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กลุ่ม
9

10

ประเภทหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำชกำร
(กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช
ส่วนท้องถิ่น
พังงำ ภูเก็ต ระนอง และ
สุรำษฎร์ธำนี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำชกำร
(ตรัง นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง
ส่วนท้องถิ่น
ยะลำ สงขลำ และสตูล)
รวม

จานวน

หน่วยงานกากับฯ

หน่วยงานส่งเสริมฯ

566

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

624

สถ.
สถ.จ.

สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด

8,300 หน่วยงาน
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒ นาเกณฑ์การประเมิ นให้เกิ ด
การสนับ สนุนต่อ การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีก ารรับ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยได้อ ย่างเป็นรูป ธรรม โดยได้ศึก ษาข้อมูล จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุง และ
แนวการพัฒ นาเครื่อ งมื อ การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าว
ได้สัง เคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ล ะแหล่ง ข้อ มู ล ที่ องค์ก รความโปร่ง ใสนานาชาติ (Transparency
International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีก ารรับ รู้ก ารทุ จ ริต ประกอบกั บ การศึก ษาข้อมู ล ทางวิชาการ
เพิ่ม เติม การเชื่อ มโยงให้เ กิ ดความต่อ เนื่อ งกั บ เกณฑ์ก ารประเมิ นเดิม และการเชื่อมโยงกั บ เครื่องมื ออื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุ จริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุ จ ริตในหน่ว ยงานภาครั ฐ และส่ง ผลต่อ การยกระดั บ คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด หลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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และจะต้องเป็นไปอย่างเท่ าเที ยมกัน ไม่ ว่าจะเป็นผู้ม าติดต่อทั่วไปหรือผู้ม าติดต่อ ที่รู้ จักกั นเป็นการส่วนตัว
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ ของบุค ลากรอื่ น ในหน่ วยงาน ทั้ ง ในกรณี ที่ แ ลกกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ น้อยที่สุด
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด หรือไม่มีเลย
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ ผู้ม าติ ด ต่อ ทั่ ว ๆ ไป กั บ ผู้ ม าติ ดต่ อ ที่ รู้ จัก เป็ นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพ ฤติกรรมในการ น้อยที่สุด
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หรือไม่มีเลย
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อย
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ
I4 บุค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ าน มี ก ารเรีย กรั บ สิ่ง ดั ง ต่ อไปนี้ จากผู้ม าติด ต่ อ
มี
ไม่มี
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ
เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
มี
ไม่มี
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ประเด็นการประเมิน
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่ าน มี การให้สิ่ง ดัง ต่อไปนี้ แก่ บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อ สร้างความสัม พั นธ์ที่ดีและคาดหวัง ให้มีก ารตอบแทนในอนาคต
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
เป็นต้น

ระดับ
มี
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I7 ท่ านรู้เกี่ ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง น้อยที่สุด
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ระดับ
น้อย

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่ าน มี ก ารเบิก จ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I11 หน่วยงานของท่าน มีก ารจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
น้อยที่สุด
พั ส ดุ และการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้
หรือไม่มีเลย
มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการรายใดรายหนึง่
ประเด็นการประเมิน
I12 หน่วยงานของท่ าน เปิดโอกาสให้ท่ าน มี ส่วนร่วม
น้อยที่สุด
ในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
หรือไม่มีเลย
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

ระดับ
น้อย

ระดับ
น้อย

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติ ง าน การคัดเลือ กบุคลากรเพื่ อ ให้สิท ธิป ระโยชน์ต่า ง ๆ ซึ่ง จะต้อ งเป็ นไปอย่างเป็น ธรรมและ
ไม่ เ ลือกปฏิบัติ รวมไปถึง การใช้อ านาจสั่ง การให้ผู้ใต้บัง คับ บัญชาทาในธุร ะส่วนตัวของผู้บัง คับบัญ ชาหรือ
ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ อาจเกิดการแทรกแซงจาก
ผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
คานิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลาดับที่สูงกว่าท่าน
และทาหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I13 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มอบหมายงานแก่ ท่ า น
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I15 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I16 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารสั่ ง การให้ ท่ า น
ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I17 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารสั่ ง การให้ ท่ า น
ท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน
I18 การบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยงานของท่ า น น้อยที่สุด
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 ถูกแทรกแซงจากผูม้ ีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุม่ หรือพวกพ้อง

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สนิ ของราชการ
ทั้ง การยืม โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ป ฏิบัติง านในหน่วยงานของท่ าน มี ความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I21 กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารขอยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ
ไปใช้ป ฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี การ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ ได้ ข ออนุ ญ าตอย่า งถูก ต้ อ ง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกั บ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
มี ก ารนาไปใช้ ป ระโยชน์ ส่ว นตั ว กลุ่ ม หรื อ พวกพ้ อ ง
มากน้อยเพียงใด
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่ จะต้องทาให้การทุจ ริต ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี เลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน
รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I27 ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานของท่ า น ได้ รั บ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปญ
ั หาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”
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ประเด็นการประเมิน
I28 หน่ วยงานของท่ า น มี ก ารด าเนิ นการดั ง ต่ อ ไปนี้ น้อยที่สุด
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เฝ้าระวัง
 ตรวจสอบ
 ลงโทษทางวินัย

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I29 หน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรั บ ปรุ ง การท า งาน เพื่ อป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
I30 หากท่ านพบเห็ นแนวโน้ม การทุ จ ริ ตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
น้อยที่สุด
ในหน่วยงานของท่าน ท่ านมี ความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือไม่มีเลย
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่ าเทียมกั นไม่ เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมู ลเกี่ยวกั บการดาเนินการ/ให้บริก ารของหน่วยงาน
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับ รู้เกี่ยวกับ การบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่ จ ะต้อ งคานึง ถึง ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ มี ก ารเอื้อประโยชน์ให้กั บ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
E1 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ ปฏิบัติง าน/
น้อยที่สุด
ให้ บ ริก ารแก่ ท่ า น ตามประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ มากน้ อ ย
หรือไม่มีเลย
เพียงใด
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ ปฏิบัติ ง าน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E3 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ ให้ ข้ อ มู ล
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
อย่ า งตรงไปตรงมา ไม่ ปิ ด บั ง หรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล
มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ ผ่านมา ท่ านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้ สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
มี
ไม่มี
หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E5 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิท ธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมู ล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี ข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
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ประเด็นการประเมิน
E6 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ น้อยที่สุด
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E7 หน่วยงานที่ ท่านติดต่อ มี ก ารเผยแพร่ผ ลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

E8 หน่ว ยงานที่ ท่ านติ ด ต่อ มี ช่อ งทางรั บ ฟัง ค าติช มหรือ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม
เมื่ อ มี ข้อ กั ง วลสงสั ยเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานได้ อย่ า ง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม่
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับ บริก ารหรื อ ผู้ม าติ ด ต่อ เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการปรับ ปรุง พัฒ นาการดาเนินงานเพื่อให้ส อดคล้ องกั บ
ความต้ องการด้ว ย ทั้ ง นี้ นอกจากหน่ว ยงานจะต้ อ งปรับ ปรุง พัฒ นาการด าเนิน งานให้ ดี ขึ้น แล้ ว ยั ง ควร
ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
แหล่งข้อมูล ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E11 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก าร
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

E13 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ ด าเนิ น งาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E14 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้ม าติดต่ อ หรือ ผู้ มี ส่ วนได้ส่ว นเสี ย เข้า ไปมี ส่วนร่ว ม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E15 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนิน งาน/การให้บ ริก าร ให้มี ความโปร่ง ใสมากขึ้ น
มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
คาอธิ บ าย เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่
แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บ ริก าร (3) การบริห ารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์ การบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่ง ใสในหน่วยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อานาจหน้าที่

O4

แผนการขับเคลือ่ นหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง
ส่วนงานภายในของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล
และตาแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
อานาจหน้า ที่ จะต้ องมี เ นื้ อหาเกี่ ยวกั บ อ านาจหน้าที่ ห รื อ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน
ข้อมูล การติดต่อหน่ วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–Mail) และแผนที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงาน
ครบถ้วน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

Q&A

O9

Social Network

Q&A จะต้ อ งเป็ น ส่ ว นที่ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมู ล หรือข้อกั ง วลสงสัย
ผ่านทางเว็บ ไซต์ข องหน่วยงาน เช่ น กล่องข้อความ หรื อ
เว็บบอร์ด เป็นต้น
Social Network จะต้ อ งเป็ น ช่ อ งทางการเชื่ อ มโยงไปสู่
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น Facebook
Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
แผนดาเนินงาน

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนด าเนิ น งานประจ าปี จะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดาเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้อง
รายงานการกากับติดตาม
O11
มีสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
รายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี จะต้ อ งมี ส รุ ป ผล
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี การดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้อง
เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบั ติง าน จะต้อ งมี เ นื้อ หาเกี่ ย วกั บ วิธี ก าร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เดี ย วกั น (ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ม าตรฐานการปฏิบั ติ ง าน
เป็นจานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
การให้บริการ*
มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บ ริก ารตามภารกิ จ ของหน่ วยงาน ที่ ผู้ม ารั บ บริก าร
O14 มาตรฐานการให้บริการ
จะต้องรับทราบ (สาหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ
ที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจานวนผู้มารับ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริ ก ารตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และจะต้ อ งเป็ นข้ อ มู ล
ภายในปีที่ประเมิน
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็น
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
O16
สรุปผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
การให้บริการ
ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
E–Service จะต้องเป็น ส่วนที่ ผู้รับ บริก าร ผู้ม าติดต่อ หรือ
O17 E–Service
ผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสีย สามารถขอรั บ บริ ก ารตามภารกิ จ ของ
หน่วยงานในรูปแบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมี รายละเอียด
เกี่ ยวกั บ เงิน งบประมาณที่ ห น่วยงานจะมี ก ารใช้จ่า ย และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกากับติดตาม
O19
จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีส รุ ป
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
O20
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ
ประจาปี
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพั ส ดุ จะต้องเป็น
แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ แผนการจั ด หาพั ส ดุ ตามที่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
O21
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน
ประกาศต่า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การจัด ซื้อ จั ดจ้ างหรื อการจัด หา
พัส ดุ จะต้องมี ป ระกาศตามที่ห น่วยงานจะต้องดาเนินการ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
O22
ตามพระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ ชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
O23
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
รายงานผลการจัดซื้ อจัด จ้า งหรื อการจัด หาพัส ดุ ป ระจ าปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ จะต้ อ งมี ส รุ ป การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การจั ด หาพั ส ดุ ข อง
O24
การจัดหาพัสดุประจาปี
หน่ ว ยงาน ในรอบ 12 เดื อน และจะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ของ
ปีที่ผ่านมา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O18
ประจาปี

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
26

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25

นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

O26

การดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ
ทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ มี ความโปร่ง ใส สอดคล้องกั บ การขับ เคลื่อนภารกิ จ ของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
การด าเนิ น การตามนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
จะต้องเป็นการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาลังคน
การเตรียมอัตราก าลัง ทดแทนเพื่อรองรับ การเกษียณอายุ
ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้ า วหน้า ในสายอาชี พ การสั บ เปลี่ ยนหมุ นเวีย นงาน)
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร
การประเมิ นผลการปฏิบัติง าน การส่งเสริม จริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็น
หลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับ การบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ที่ ห น่ ว ยงานจั ด ท าขึ้ น ในด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งน้ อ ยจะต้ อ ง
ประกอบด้วย หลัก เกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร
หลั ก เกณฑ์ ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร หลั ก เกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กาลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพ ยากรบุคคลประจ าปี
จะต้ องมี ส รุ ป การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลของ
หน่ ว ยงาน ในรอบ 12 เดื อน และจะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ของ
ปีที่ผ่านมา

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
O29
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

O31

ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียน
การทุจริตประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แนวปฏิบั ติก ารจัด การเรื่ องร้อ งเรีย นการทุ จ ริ ต จะต้อ งมี
เนื้อ หาเกี่ ยวกั บ รายละเอี ยดการจัด การต่ อเรื่ องร้อ งเรีย น
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ช่อ งทางแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต จะต้ อ งเป็ น ส่ ว นที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี จะต้องมีสรุป
จานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุ จริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ
ปีที่ผ่านมา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ ความคิดเห็น
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดาเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมติดตามประเมิ นผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมู ล
ภายในปีที่ประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
คาอธิ บ าย เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงาน เพื่ อ เปิ ดเผยการดาเนิ นการต่ าง ๆ ของหน่ว ยงานให้ ส าธารณชนได้รั บ ทราบ
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์
หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
O34 เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของผู้บริห าร จะต้องเป็นการดาเนินการหรือ
กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คนปั จ จุ บัน ในการให้ค วามส าคั ญ กั บ การปรับ ปรุ ง พั ฒ นา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมู ล
ภายในปีที่ประเมิน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จะต้องเป็นผลการ
ประเมิ นความเสี่ยงและการบริห ารจัด การความเสี่ยงของ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
O36
การดาเนินงานที่ อาจก่ อ ให้เ กิ ดการทุ จ ริ ต หรือ การขั ดกั น
ประจาปี
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั บ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
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ข้อ

O37

ข้อมูล
การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การดาเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็น
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดาเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่ อาจ
ก่ อให้ เ กิ ด การทุ จ ริต หรือ การขั ดกั น ระหว่ างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดาเนินการ
หรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเสริม สร้ างวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูล ภายใน
ปีที่ประเมิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี จะต้ อ งมี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน
O39
ประจาปี
การทุจริตที่ห น่วยงานจะดาเนินการ และจะต้องเป็นข้อมู ล
ของปีที่ประเมิน
รายงานการกากั บติดตามการดาเนินการป้องกันการทุ จริ ต
รายงานการกากับติดตามการ
รอบ 6 เดื อ น จะต้ อ งมี ส รุ ป ผลการด าเนิ น การป้ อ งกั น
O40 ดาเนินการป้องกันการทุจริต
การทุ จริ ตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น
รอบ 6 เดือน
ข้อมูลของปีที่ประเมิน
รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมี
รายงานผลการดาเนินการป้อ งกั น
O41
สรุปการดาเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ
การทุจริตประจาปี
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่ ว ยงาน เช่ น การก าหนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และ
O42
ต่อสาธารณะ
ส่วนงาน/เจ้า หน้า ที่ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การเผยแพร่ข้ อมู ล ต่ อ
สาธารณะ
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ข้อ
O43

O44

O45

O46

O47

O48

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม จะต้ อ งเป็ น
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีก าร
มีส่วนร่วม
และส่ วนงาน/เจ้ าหน้า ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การให้ ผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น การก าหนดขั้ น ตอน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เ กี่ยวข้องกั บการส่ง เสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
มาตรการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต จะต้ อ งเป็ น
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีก าร
การทุจริต
และส่ ว นงาน/เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มาตรการป้องกั นการรับ สินบน จะต้องเป็น แนวปฏิบัติของ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีก าร และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็น แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธี ก าร และส่วนงาน/เจ้าหน้า ที่
ส่วนรวม
ที่เ กี่ ยวข้องกั บการป้องกั นการขัดกั นระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีก าร และส่วนงาน/
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ
เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบการปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวัน ที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
31

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:
ITAS) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย สามารถบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
มีป ระสิทธิภาพ ซึ่ง จะทาให้ก ารดาเนินการประเมินสามารถทาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกั น
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถกากับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมิ น ได้ อ ย่ า งอั ตโนมั ติ ตอบสนองต่ อ การน าข้อ มู ล ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง หน่ว ยงานที่ รั บ
การประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดการประเมิน
ตัวชี้วัดการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัตหิ น้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ ข องผู้มี ส่วนได้ เสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มี วัตถุป ระสงค์เ พื่ อเป็นการประเมินระดับ การรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ มี ต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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2) แบบวัดการรับรู้ข องผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ ป ระเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จะกาหนดให้ครอบคลุมในทุกมิ ติ
ของหน่ว ยงาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ ห ลากหลายและครบถ้ ว นตามตั ว ชี้วั ด และเครื่ อ งมื อ
การประเมินได้ และกาหนดขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สาหรับแบบ IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานที่ ทางานให้กับ หน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง
การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า ร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระหว่าง
30 – 200 ตัวอย่าง ดังนี้
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (คน)
ขนาดตัวอย่างขั้นต่า (ตัวอย่าง)
ไม่เกิน 30
ทั้งหมดหรือมากที่สุด
ไม่เกิน 300
30
301 – 2,000
ร้อยละ 10
มากกว่า 2,000
200
การเก็ บ ข้ อ มู ล ตั วอย่า ง ผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสีย ภายในเข้า ระบบ ITAS เพื่อ ตอบแบบส ารวจ
ด้วยตนเอง
2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สาหรับแบบ EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ประเมิน
การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
จากบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า ร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระหว่าง
30 – 200 ตัวอย่าง ดังนี้
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (คน)
ขนาดตัวอย่างขั้นต่า (ตัวอย่าง)
ไม่เกิน 30
ทั้งหมดหรือมากที่สุด
ไม่เกิน 300
30
301 – 2,000
ร้อยละ 10
มากกว่า 2,000
200
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 2 วิธี ดังนี้
1) เก็ บ ข้อ มู ล จากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามบัญ ชีร ายชื่อ ที่ หน่วยงานรวบรวมและ
จัดส่ง ให้ หรือ จากการส ารวจภาคสนาม ดาเนินการโดยผู้ รับ จ้ างส ารวจข้อมู ล จากนั้ นจึง นาข้ อมู ล เข้า สู่
ระบบ ITAS
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสารวจด้วยตนเอง
3) หน่วยงาน (สาหรับแบบ OIT)
เก็ บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ทั้ ง หมด และไม่ มี ก ารคั ด เลื อ ก
กลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
ข้อปฏิบัติ
1) การแสดงข้ อ มู ล ในแต่ ล ะข้ อ จะต้ องเป็ น การแสดงข้ อมู ล บนเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน
โดยมีลักษณะดังนี้
1.1) เป็นข้อ ความบรรยาย รูป ภาพ หรือ เนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือ
1.2) เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ
PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
2) หน่ ว ยงานอาจใช้ ชื่อ เรีย กข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งจากรายการข้ อ มู ล ที่ ก าหนด แต่ จ ะต้ อ งมี
รายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
3) กรณี ที่ ห น่ว ยงานมี ข้ อ จ ากั ด ท าให้ ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้อ มู ล ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ที่กาหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าที่สามารถดาเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ
4) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ

3.4 การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน จะมีการคานวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามลาดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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คะแนน
คะแนนข้อคาถาม

แบบ IIT
แบบ EIT
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน

แบบ OIT
คะแนนของข้อคาถาม

คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
–
–
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
คะแนนแบบสารวจ
คะแนนแบบสารวจ x
คะแนนแบบสารวจ x
คะแนนแบบสารวจ x
ที่ถ่วงน้าหนักแล้ว
0.30
0.30
0.40
คะแนนรวม
ผลรวมของคะแนนแบบสารวจที่ถ่วงน้าหนักแล้ว
หมายเหตุ: สาหรับหน่วยงานที่มีข้อจากัดในการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT หรือหน่วยงานที่ไม่มีการให้บริการ
ซึ่งไม่ต้องตอบในหัวข้อ “การให้บริการ” จะไม่นาข้อดังกล่าวมาประมวลผลคะแนน
แบบ
IIT

EIT

OIT

ตารางแสดงสัดส่วนนาหนักคะแนน
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
การปฏิบัตหิ น้าที่
–
การใช้งบประมาณ
–
30
การใช้อานาจ
–
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
–
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
–
คุณภาพการดาเนินงาน
–
30
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
–
การปรับปรุงการทางาน
–
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารและพัฒนา
40
ทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การป้องกันการทุจริต
การทุจริต

จานวนข้อคาถาม
6
6
6
6
6
5
5
5
9
8
7
4
5
8
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แบบ

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย
จานวนข้อคาถาม
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
7
การทุจริต

3.5 การรายงานผลการประเมิน
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลัก ษณะค่าคะแนนควบคู่กั บระดับ ผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 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
ส่วนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รบั รางวัลให้เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
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การประเมิน ITA
เครื่องมือ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด

IIT

EIT
30

การปฏิบัติ
หน้าที่

การใช้
งบประมาณ

การใช้
อานาจ

OIT
30

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ผู้รับจ้างสารวจข้อมูลเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามบัญชีรายชื่อ
แล้วนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS

40
การปรับปรุง
การทางาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบ
แบบสารวจด้วยตนเอง

การเก็บ
ข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS
เพื่อตอบแบบสารวจด้วยตนเอง

ขนาด
ตัวอย่าง

ร้อยละ 10 ของจานวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ร้อยละ 10 ของจานวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การคัดเลือก
ตัวอย่าง

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling)

สุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)

ประชากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ทางาน
ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน
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การเปิดเผย
ข้อมูล

การป้องกัน
การทุจริต

หน่วยงานเข้าระบบ
ITAS เพื่อตอบ
แบบสารวจ

หน่วยงาน
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดของการเข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดาเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:
ITAS) โดยจ าแนกขั้ น ตอนการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ออกเป็ น 3 ช่ ว ง ได้ แ ก่ (1) ช่ ว งเตรี ย มการประเมิ น
(2) ช่วงดาเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนดาเนินการและ
มีกรอบระยะเวลาดาเนินการพอสังเขป ดังนี้
ช่วงการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน

กรอบระยะเวลา

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

1. เตรียมบุคลากร
1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)
1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน
2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
3. นาเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน
3.1 จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
4. ดาเนินการประเมินตามแบบ IIT
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
5. ดาเนินการประเมินตามแบบ EIT
5.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
5.2 ดาเนินการโดยผู้ประเมิน
6. ดาเนินการประเมินตามแบบ OIT
6.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน
6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน

ก.ค. – ส.ค. 2562

7. รายงานผลการประเมิน

ม.ค. 2562
ก.พ. 2562
มี.ค. 2562
มี.ค. 2562

ช่วงดาเนินการประเมิน

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

ช่วงรายงาน
ผลการประเมิน

ขั้นตอนการประเมิน

ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

ช่วงเตรียมการประเมิน
1. เตรียมบุคลากร
หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังนี้
1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ดังนี้
– ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน
– ประสานงานในขั้นดาเนินการประเมินกับผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
38

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 ผู้บริหารที่รบั ผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ดังนี้
– กากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน
– อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
สานักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สาหรับ Admin ของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงาน
จากนั้น Admin หน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิ นของหน่วยงาน จะต้อง
เข้าระบบ ITAS เพื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านแล้ว ระบบจะกาหนดให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ จาเป็น ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลัก ษณ์ของ
หน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนดาเนินการใด ๆ ในระบบ

3. นาเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน
3.1 จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หน่วยงานจะต้องทบทวนจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน และให้ Admin
หน่วยงาน ระบุจานวนบุคลากรในหน่วยงานในระบบ ITAS

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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3.2 ข้อมูลผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก
หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมและนาเข้าข้อมู ลผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่ วยงาน
ในระบบ ITAS โดยสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ
หน่ วยงานสามารถ Download แบบฟอร์ม บัญ ชี ร ายชื่ อ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยภายนอก
(ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น Upload ไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ

หรือ
(2) กรอกข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ

เอกสารนี้ใช้สาหรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
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ช่วงดาเนินการประเมิน
4. ดาเนินการประเมิ นตามแบบวั ดการรั บรู้ ข องผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย ภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT)
สานัก งาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง ช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
จากนั้น หน่วยงานจะต้อ งประชาสัม พันธ์ ร ายละเอี ยดการเข้ าระบบ ITAS แก่ บุคลากร
ในหน่วยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง
บุคลากรในหน่วยงาน จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง
โดยเมื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้า
ของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะมีหน้าที่กากับติดตาม
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจานวนตัวอย่างที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

5. ดาเนินการประเมิ นตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT)
5.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รบั การประเมิน
สานัก งาน 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 ซึ่ ง การประชาสั ม พั น ธ์ จะต้ อ งเป็ น การสื่ อ สารภายนอก เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนของตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกัน
การตอบซ้าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริห ารที่รับ ผิดชอบการประเมิ นของหน่วยงาน สามารถเรียกดูสถานะ
การประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITAS ได้

5.2 ดาเนินการโดยผูป้ ระเมิน
สานักงาน ป.ป.ช. จะจัดจ้างหน่วยงานผู้ป ระเมิน ซึ่งผู้ประเมินจะ Download ข้อมู ล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน แล้วจะมีการวิเคราะห์ความเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงาน โดยหาก
เห็นว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงานได้ อาจจะมีการประสานงานกับ Admin ของหน่วยงานเพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากนั้น ผู้ป ระเมิ นจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล รวมถึงจะลงรหัสและบันทึ ก
ข้อมูลในระบบ ITAS และกากับติดตามการประเมินให้ได้ตามจานวนตัวอย่างขั้นต่า ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
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6. ดาเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity
and Transparency Assessment: OIT)
6.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รบั การประเมิน
Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบคาถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูล สาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบสารวจได้ตั้ง แต่การลงทะเบียนเสร็จ สิ้น
โดยจะต้องดาเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเท่านั้น

6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบ
คาตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน
จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน
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6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น จะท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดและให้ ค ะแนน
ในระบบ ITAS

ช่วงรายงานผลการประเมิน
7. รายงานผลการประเมิน
เมื่ อ การสิ้ น สุ ด ระยะเวลาของการเก็ บ ข้ อ มู ล และตรวจสอข้ อ มู ล แล้ ว ระบบ ITAS
จะประมวลผลคะแนนและจัดท ารายงานโดยอัตโนมั ติ โดยหน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมิ นได้
ด้วยตนเอง
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ตัวอย่างรายงานผลการประเมินภาพรวม
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ตัวอย่างรายงานผลรายหน่วยงาน
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1

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต แห่ ง ชาติ ด าเนิ นการส ารวจระดั บ คุ ณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสารวจซึ่ง ได้รับ การออกแบบเพื่อวัดระดับคุ ณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผลการประเมิ นจะแสดงถึ ง ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ และเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ในการแก้ ไข ปรั บปรุ ง และพัฒ นาการปฏิ บั ติ ราชการ
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่า งอิสระ
และขอยืนยันว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ อย่างดีที่สุด และจะไม่ ถู กนาไป
เผยแพร่ ห รื อใช้ เ พื่อการใด ๆ ทั้ง สิ้ น โดยการนาเสนอผลการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล จะเป็ นไปในลั ก ษณะของภาพรวมเท่า นั้ น
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง 1. แบบวัด การรั บรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วดั ที่ 1 การปฏิบตั ิหน้าที่
ตัวชี้วดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วดั ที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสารวจต้องตอบคาถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นการประเมิน
I1 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ปฏิ บั ติ ง าน/ให้ บ ริ ก ารแก่ น้อยที่สุด
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I2 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ปฏิ บั ติ ง าน/ให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ ม าติ ด ต่ อทั่ ว ๆ ไป กั บ ผู้ มาติ ด ต่ อ ที่รู้ จัก เป็ นการส่ ว นตั วอย่ า ง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I3 บุค ลากรในหน่ วยงานของท่าน มี พฤติกรรมในการปฏิบั ติง าน น้อยที่สุด
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หรือไม่มีเลย
 มุง่ ผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อย

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
I4 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่า น มี การเรี ย กรั บ สิ่ ง ดั ง ต่ อไปนี้ จากผู้ มาติ ด ต่ อ เพื่อแลกกั บ
มี
ไม่มี
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน
มี
ไม่มี
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ : การรั บ โดยธรรมจรรยา หมายถึ ง การรั บ จากญาติ ห รื อจากบุ ค คล ที่ ให้ กันในโอกาสต่ า ง ๆ โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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ประเด็นการประเมิน
I6 บุ ค ลากรในหน่ วยงานของท่า น มีการให้ สิ่ ง ดั งต่ อไปนี้ แก่บุ ค คลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I8 หน่ วยงานของท่า น ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึ งถึ ง ประเด็ น น้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตงั้ ไว้

ระดับ
น้อย

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I9 หน่วยงานของท่า น ใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตั ว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย

น้อย

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น
ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I11 หน่วยงานของท่า น มี การจัดซื้ อจัด จ้าง/การจัด หาพัสดุ และ น้อยที่สดุ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับ
น้อย
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ประเด็นการประเมิน
I12 หน่ ว ยงานของท่ า น เปิ ด โอกาสให้ ท่ า น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
น้อยที่สุด
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
หรือไม่มีเลย
เพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ

คานิยาม: ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลาดับที่สูงกว่าท่าน และทาหน้าที่มอบหมาย
งานแก่ท่านโดยตรง
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I14 ท่านได้รับ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ตามระดับคุ ณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I15 ผู้ บัง คั บบั ญชาของท่าน มีการคัด เลือกผู้ เ ข้า รับ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย

น้อย

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I18 การบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยงานของท่ า น มี ลั ก ษณะ น้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ระดับ
น้อย

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I20 ขั้ นตอนการขออนุ ญ าตเพื่อ ยื มทรั พย์ สิ นของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์ สินของราชการไปใช้ปฏิ บัติงาน
บุ ค ลากรในหน่ วยงานของท่ า น มี การขออนุ ญ าตอย่ า งถู ก ต้ อ ง
มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ ได้ ข ออนุ ญาตอย่า งถูกต้ อง จากหน่วยงานของท่า น
มากน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

I23 ท่ า นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานของท่ า น เกี่ ย วกั บ การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สดุ
หรือไม่มีเลย

น้อย

I24 หน่ วยงานของท่า น มี การกากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการใช้
ทรั พย์ สินของราชการ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ มีการนาไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I25 ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานของท่ า น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

I27 ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานของท่ า น ได้ รั บ การแก้ ไ ข
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สดุ ”
ประเด็นการประเมิน
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต น้อยที่สุด
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เฝ้าระวัง
 ตรวจสอบ
 ลงโทษทางวินัย

ระดับ
น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

I29 หน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารน าผลการตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบ ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ไปปรั บ ปรุ ง การ
ทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้ มการทุจริต ที่จะเกิด ขึ้นในหน่วยงาน น้อยที่สุด
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หรือไม่มีเลย
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
1. ท่านมีความสุขกับการทางานในหน่วยงานของท่านในระดับใด
มีความสุขน้อยที่สุด
มีความสุขน้อย

มีความสุขมาก

มีความสุขมากที่สุด

2. ท่านคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของท่ าน
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากน้อยเพียงใด
ลดลงมาก
ลดลงเล็กน้อย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เพิ่มขึ้นมาก
3. ในช่ วงอี ก 5 ปีข้ างหน้า ท่านมีความหวังว่า ปั ญหาต่าง ๆ เกี่ย วกับ คุณธรรม ความโปร่ง ใส และการป้องกันการทุจริ ต
ในหน่วยงานของท่าน จะเป็นอย่างไร
น่าจะลดลงมาก
น่าจะลดลงเล็กน้อย
น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
น่าจะเพิ่มขึ้นมาก
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รฐั ระดับใด
ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน
(ผู้บริหารสูงสุด/รองผู้บริหาร
(ผู้บังคับบัญชาส่วนงาน
(เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุ
สูงสุด/ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด/
ภายในหน่วยงาน เช่น สานัก
หรือแต่งตัง้ ให้เป็น
ตาแหน่งอื่น ๆ ที่สงู กว่า
กอง ฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน ข้าราชการ/พนักงานประจา
ระดับผู้อานวยการหรือ
เป็นต้น)
ในหน่วยงาน)
หัวหน้า)
2. กรุณาระบุเพศของท่าน
 ชาย
 หญิง

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
(เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานโดยมีสัญญาจ้าง)

 อื่น ๆ

3. ท่านทางานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาทัง้ หมด
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี

11 – 20 ปี

มากกว่า 20 ปี
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต แห่ ง ชาติ ด าเนิ นการส ารวจระดั บ คุ ณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสารวจซึ่ง ได้รับ การออกแบบเพื่อวัดระดับคุ ณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผลการประเมิ นจะแสดงถึ ง ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ และเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ในการแก้ ไข ปรั บปรุ ง และพัฒ นาการปฏิ บั ติ ราชการ
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่า งอิสระ
และขอยืนยันว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถู กเก็บไว้เป็นความลับ อย่างดีที่สุด และจะไม่ ถู กนาไป
เผยแพร่ ห รื อใช้ เ พื่อการใด ๆ ทั้ง สิ้ น โดยการนาเสนอผลการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล จะเป็ นไปในลั ก ษณะของภาพรวมเท่า นั้ น
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วดั ที่ 1 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วดั ที่ 3 การปรับปรุงการทางาน
2. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสารวจต้องตอบคาถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0
ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
ท่านเคยรับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานนี้หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย 1 ครั้ง
 เคย มากกว่า 1 ครั้ง  เคย เป็นประจา
ท่านติดต่อกับหน่วยงานนี้ในสถานะใด
 บุคคลทั่วไป  หน่วยงานของรัฐ

 องค์กรธุรกิจ

 อื่น ๆ
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ท่านติดต่อกับหน่วยงานนี้ในเรื่องใด
 งานหลักของหน่วยงาน
 งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานสนับสนุน เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวิจยั การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 งานอื่น ๆ
หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้เลือก “งานอื่น ๆ”
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่า นติ ดต่อ ปฏิบั ติง าน/ให้ บริ การ น้อยที่สุด
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E2 เจ้า หน้ าที่ข องหน่ วยงานที่ท่านติ ด ต่ อ ปฏิ บั ติ ง าน/ให้ บ ริ การ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E3 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
มี
ไม่มี
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประเด็นการประเมิน
E6 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ลั ก ษณะ น้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย

ระดับ
น้อย

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E7 หน่ ว ยงานที่ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานหรื อข้ อ มู ล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

E8 หน่วยงานที่ท่านติ ดต่อ มีช่องทางรับ ฟังคาติ ชมหรื อความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน/
การให้บริการ หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E9 หน่ ว ยงานที่ท่ า นติ ด ต่ อ มี การชี้ แ จงและตอบค าถาม เมื่ อ มี
ข้อกั ง วลสงสัย เกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานได้ อย่ า งชั ด เจน มากน้ อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สดุ ”
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่
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ไม่มี

4
ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงการทางาน
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครัง้ แรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

E12 หน่ ว ยงานที่ท่ า นติ ด ต่ อ มี การปรั บ ปรุ ง วิ ธีการและขั้ นตอน
การดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรื อผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
การด าเนิ นงาน/การให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานให้ ดี ขึ้ น มากน้ อ ย
เพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

E15 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
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มากที่สุด

5
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตในหน่วยงาน

ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1. อายุ

ปี

2. เพศ
 ชาย

 หญิง

3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 อื่น ๆ
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี

 อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 อื่น ๆ

4. อาชีพ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร
 อาชีพอิสระ
 รับจ้างทั่วไป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
5. รายได้ต่อเดือนของตัวท่านเอง (ถ้ารายได้ไม่แน่นอน ให้เฉลีย่ ทั้งปี)
 ต่ากว่า 8,000 บาท
 8,001 – 15,000 บาท
 30,001 – 50,000 บาท
 50,001 – 100,000 บาท

 15,001 – 30,000 บาท
 มากกว่า 100,001 บาท
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสารวจซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมิ นสามารถสะท้อนข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้ เป็นอย่างดี
โปรดแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ความร่วมมือของท่าน นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานของท่าน
เกิ ดความตระหนั ก และมี แนวทางในการปรั บ ปรุง พัฒ นาด้านคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสของตนเองแล้ ว
ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง 1. แบ บ ต ร วจ ก า ร เปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส าธา ร ณะ Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
2. โปรดใส่เครื่องหมาย  และกรอกข้อมูลลงในช่องที่กาหนด ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ดังนี้
“ มี ” หมายถึง มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
“ ไม่มี ” หมายถึง ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
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2
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลือ่ นหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

แผนดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
การให้บริการ*
O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
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3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
O19
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
O22
พัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24
ประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
ประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
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4
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การป้ อ งกั น
O40
การทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
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5
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

หมายเหตุ
ไม่มี “มี” ระบุตาแหน่งข้อมูล
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ
O47
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เอกสารแก้ไขร่างคู่มือฯ หน้า 38
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดของการเข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดาเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:
ITAS) โดยจ าแนกขั้ น ตอนการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ออกเป็ น 3 ช่ ว ง ได้ แ ก่ (1) ช่ ว งเตรี ย มการประเมิ น
(2) ช่วงดาเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนดาเนินการและ
มีกรอบระยะเวลาดาเนินการพอสังเขป ดังนี้
ช่วงการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน

กรอบระยะเวลา
ม.ค. – ก.พ. 2562
มี.ค. 2562
เม.ย. 2562
เม.ย. 2562

ช่วงดาเนินการประเมิน

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

ช่วงรายงาน
ผลการประเมิน

ส.ค. 2562

ขั้นตอนการประเมิน
1. เตรียมบุคลากร
1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)
1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน
2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
3. นาเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน
3.1 จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
4. ดาเนินการประเมินตามแบบ IIT
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
5. ดาเนินการประเมินตามแบบ EIT
5.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
5.2 ดาเนินการโดยผู้ประเมิน
6. ดาเนินการประเมินตามแบบ OIT
6.1 ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน
6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน
6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน
7. รายงานผลการประเมิน

ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

ช่วงเตรียมการประเมิน
1. เตรียมบุคลากร
หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังนี้
1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ดังนี้
– ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน
– ประสานงานในขั้นดาเนินการประเมินกับผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
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