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ค ำน ำ 

การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 81 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 60 แห่ง 
และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง ด าเนินการโดยใช้ ระบบประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จัดท าขึ้น ด้วยแบบส ารวจ ๓ แบบ 
คือ ๑) แบบส ารวจ Internal Integrity and Transparency Assessment ๒) แบบส ารวจ External Integrity 
and Transparency Assessment และ ๓) แบบส ารวจ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย        
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐ) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบ 
การประเมิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และกรอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงแนวทางการตอบ 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based รอบท่ี 1 และ รอบท่ี ๒  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้    
ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถน าผลการประเมินของหน่วยงานน าไปปรับปรุงพัฒนาเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป 
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บทท่ี 1 
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
๑.1 หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส 
มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ  
ทีจ่ะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนา
เป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
(ส านักงาน ป.ป.ช., 255๙ : ๑) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงาน
อย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส ารวจทั้งมิติการรับรู้ 
(Perception- Based) คือ ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) 
และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) คือ ส ารวจจากหลักฐานการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช., 255๙ : ๑) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนได ้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วย 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา 
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

จ านวน  81 แห่ง  ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวน ๖๐  แห่ง  และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ จ านวน  ๒๑  แห่ง  

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้น าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐาน
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

      
1.๒ วัตถุประสงค์ 

1.2.๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

1.2.๒  เพ่ือให้ ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.3 เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ 

1.2.4 เพ่ือให้ ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
 
1.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.๓.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของตนเอง ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

1.๓.๒ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

1.๓.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

1.๓.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับการยกระดับ
ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
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1.๔ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 81 หน่วยงาน  
 
1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขอบเขตในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้ 
 1.5.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา        

ด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้ระบบประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) จัดท ำขึ้น และรวบรวมผลกำรประเมิน
จัดท ำเป็นบทสรุปผู้บริหำร (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) รำยงำนผลกำรประเมินในภำพรวม 
ข้อเสนอแนะการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ ข้อเสนอแนะแนวทางการน าเครื่องมือ ITA ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย และรายงานผลการประเมินรายหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา รวมถึง
สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด  
 1.5.๒ ขอบเขตด้านวิธีวิจัย 

การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยที่ส าคัญ ๒ วิธี คือ 
๑) กำรวิจัยจำกเอกสำร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสำร 

หรือหลักฐำนต่ำงๆ ตำมแบบส ำรวจ Evidence – based โดยให้หน่วยงำนภำครัฐตอบค ำถำมต่ำงๆ 
เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำนประกอบ
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

๒) กำรวิจัยจำกแบบส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบค ำถำมตำมแบบส ำรวจ External และแบบส ำรวจ 
Internal ซึ่งเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ของผู้ตอบแบบส ำรวจในเรื่องกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรและพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐในเรื่องควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด  
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน โดยกำรก ำหนดกลุ ่มตัวอย่ำงให้สอดคล้อง เหมำะสม และมีลักษณะของควำมเป็น 
ตัวแทนที่ดีตำมหลักวิชำกำร  
 1.5.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คณะที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบส ารวจ ๓ 
แบบ ตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ  

๑) แบบส ารวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  
ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่ 
คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
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๒) แบบส ารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์ 
แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ 
หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 

๓) แบบส ารวจ Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐ
ตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบส ารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ        
 1.5.๔ กลุ่มประชาการเป้าหมาย 

๑) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมี
ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน 
และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย  
ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  

2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้ 
ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจ านวน
ประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  

3) กลุ่มประชากรเป้ าหมายส าหรับแบบส ารวจ Evidence-based ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบส ารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 
   ทั้งนี้  กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแบบส ารวจได้ตามที่ก าหนด 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจ านวนตัวอย่าง
ที่จัดเก็บไดน้ั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
 1.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 81 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งปฏิทินและกรอบการประเมินประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานผู้รับประเมินทราบ เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
ซึ่งจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับท าการสุ่มตัวอย่าง
โดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร 
จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบส ารวจ Internal โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ 
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ทางแบบสอบถามออนไลน์  หรือวิธีการที่ คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามี 
ความเหมาะสมในการวิจัย 
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ส าหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบส ารวจ 
External โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
    ส่วนแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ที่ปรึกษา   
จะด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับตอบประเด็นค าถาม     
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน พร้อมทั้งท าการรวบรวมข้อมูลบนพ้ืนฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐาน
ต่างๆ โดยใช้แบบส ารวจ ๑ ช ุด ต่อ ๑ หน่วยงาน  
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ตารางท่ี 1.1 ลักษณะประชาการ กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล 

แบบส ารวจ ลักษณะประชากร จ านวนตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล 
Internal ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

บุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ย  
ซึ่ งปฏิบั ติ งานในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างาน
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

100 ตัวอย่าง (กรณี ประชากร
น้อยกว่า 100 ราย ที่ ปรึกษา    
จ ะด า เนิ น การ เก็ บ ข้ อมู ล จาก
ประชากรทั้งหมด)  

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิให้ครอบคลุม
โครงสร้าง สายงาน กลุ่ ม และ
ต าแหน่ง ของแตล่ะหน่วยงาน 

- การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  
- ทางไปรษณีย์  
- ทางโทรศัพท์  
- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
- ทางแบบสอบถามออนไลน์  
- หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า 
  มีความเหมาะสมในการวิจัย 

External คู่สัญญา นักศึกษา ผู้ รับบริการ
ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
อันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

100 ตัวอย่าง (กรณี ประชากร
น้อยกว่า 100 ราย ที่ ปรึกษา    
จ ะด า เนิ น การ เก็ บ ข้ อมู ล จาก
ประชากรทั้งหมด) 

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิให้ครอบคลุม
ภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้
ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน 

- การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  
- ทางไปรษณีย์  
- ทางโทรศัพท์  
- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
- ทางแบบสอบถามออนไลน์  
- หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า 
  มีความเหมาะสมในการวิจัย 

Evidence- 
based 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในก ากับ
ของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

จัดส่งแบบส ารวจให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินตอบค าถามตาม
ความเป็นจริงตามแบบส ารวจและ
แนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
หรือประกอบ โดยใช้แบบส ารวจ 
๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน 



  
 

๗ 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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 1.5.6 การจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : 
POC) จ านวน ๑ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

๑) ชื่อ-สกุล ของผู้ประสานงาน 
๒) ต าแหน่งงาน 
๓) รายชื่อหน่วยงาน  
๔) ที่อยู่หน่วยงาน 
๕) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจ าหน่วยงาน 

และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) 
๖) ID Line (ถ้ามี) 
๗) อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี) 

 1.5.7 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
ที่ปรึกษาจะจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้ 
 ๑) รายงานผลการประเมินในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และซีดีบันทึกข้อมูล จ านวน 30 ชุด  
 2) รำยงำนผลกำรประเมินรำยหน่วยงำน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
จ านวน 81 หน่วยงาน พร้อมแผ่นซีดบีันทึกข้อมูล หน่วยงำนละ ๕ ชุด รวมจ ำนวน 405 ชุด  
 
 



บทท่ี 2 
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
2.1 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการ
เข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ
และจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน 
และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงาน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น ๕ ดัชนี เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินฯ และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

2.1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
มากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน  
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ โดยมีตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

๙ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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1) ตัวชี้วัดการให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

(1) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นมาตรการให้หน่วยงานด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  โดยมี
ประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อโครงการ 
(2) งบประมาณ 
(3) ผู้ซื้อซอง 
(4) ผู้ยื่นซอง 
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก 

 

 

 

ดัชนีความโปร่งใส 

การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูล 

EBIT + EIT 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
EBIT + EIT 

การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ เปิดเผย และการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

แผนภาพที่ 2.1 ดัชนีความโปร่งใส 



 
 
 

๑๐ 
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แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ  ตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด  

(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิน 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง

แต่ละโครงการ 
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
(2) การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้และเปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูล
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว
จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล  
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางต่างๆ 
มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน 

 



 
 
 

๑๑ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EIT หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

  
2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

(1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นการประเมิน
แยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

EIT หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน /ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
(2) การจัดการเรื่องร้องเรียน 

การจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

 

 



 
 
 

๑๒ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 
มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

EIT หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

 
2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่
ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการ
บริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่
สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ความพร้อมรับผิด 

IIT + EIT 

เจตจ านงสุจริต 

EBIT + IIT + EIT 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

แผนภาพที่ 2.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด 



 
 
 

๑๓ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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1) ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
(1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึง
กระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  

เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนด
ไว้ในพันธกิจ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระลึกอยู่ เสมอว่าจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ 
เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตน 
หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  
เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนด
ไว้ในพันธกิจ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย 

 
(2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม ดังนั้น 
ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานด้วย โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 



 
 
 

๑๔ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบ

และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
EIT ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบ

และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 

2) ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

และทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารงานหน่วยงานอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจาก
การทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญ
กับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริต
ขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีประเด็นการประเมิน
แยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตต่อสาธารณชน 
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนว่ยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 

(1) ด้านความโปร่งใส 
(2) ด้านความพร้อมรับผิด 
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

IIT ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการบริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

EIT ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
 



 
 
 

๑๕ 
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2.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อนจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
อันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 

 
 
1) ตัวชี้วัดการถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ 

เรื่องชี้มูลความผิด เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหา
ที่มีมติชี้มูลความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ท. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวั นที่  
1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาการใช้ข้อมูลเรื่องชี้มูลความผิด
ของเจ้าหน้าที่ประกอบการประเมินที่ต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ 
เรื่องกล่าวหานั้นจะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยมีประเด็น
การประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ข้อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิด 

เรื่องชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามฐานข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท. 

 

แผนภาพที่ 2.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

การถูกชี้มูลความผิด 

(ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. 
และ ส านักงาน ป.ป.ท. 

การทุจริตต่อหน้าที่ 
IIT + EIT 

ความปลอดจากการทุจริต 
เชิงนโยบาย 
IIT + EIT 

เรื่องชี้มูลความผิด การรับสินบน 

การใช้ 
ต าแหน่งหน้าที่ 

ในการเอื้อประโยชน์ 

ความปลอดจาก 
การทุจริตเชิงนโยบาย 



 
 
 

๑๖ 
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2) ตัวชี้วัดการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
(1) การรับสินบน  
การรับสินบนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิด
การรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอื่นๆ หรืออาจเกิดจาก
การเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของ
แบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 

EIT การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวย
ความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรื อ
ประโยชน์จากผู้อื่น 
การเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ 

 
(2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน
อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการ
รับรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือ
รับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีประเด็นการประเมิน
แยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ

พวกพ้อง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน 

 



 
 
 

๑๗ 
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แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EIT การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือ

เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน 

 
3) ตัวชี้วัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ 

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริต
ที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วย
ธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์

หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

EIT คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ 

ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น 
จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น  
การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Sociallization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม 
การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ 
รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด  
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล



 
 
 

๑๘ 
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ภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนัก
ถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน โดยมีตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 

 
 
1) ตัวชี้วัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

(1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตน
ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริ ต 
จนเกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socailization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน 
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม  

และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 

(2) การไม่ทนต่อการทุจริต 
การไม่ทนต่อการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริต ใน
หน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบ
ส ารวจ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน 

IIT 

การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

EBIT + IIT 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 

EBIT + IIT 

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การไม่ทนต่อการทุจริต 

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 

การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนในหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน 
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แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน จะไม่เพิกเฉย

และพร้อมที่จะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

 
(3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งน่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการยอมรับและ
ถูกต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและ
ผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของ 
แบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT เจ้าหน้าที่ที่ท าการทุจริตในหน่วยงานของท่านยังคงลอยนวล และยังได้รับการยอมรับ

ในหน่วยงานอยู ่
หากเกิดการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
และจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 

 
2) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ 

การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี
ประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังคงมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้
ในการส่วนตัว 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม 

 



 
 
 

๒๐ 
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3) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ 

(1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ 
ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IIT แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานถูกน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานสามารถยับยั้ง 
การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(2) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตโดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและ
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภท
ของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

IIT หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านมีการด าเนินงานอย่างอิสระ  
ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง  
หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 

๒๑ 
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2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่ างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหาร 
งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 
 

1) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
(1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการก าหนด 
ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน 

และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 

แผนภาพที่ 2.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

EBIT + EIT 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

IIT + EIT 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 



 
 
 

๒๒ 
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(2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ

ของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี  
ความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน  
การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
EBIT มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ใน 

การด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก 

EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

 
2) ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

1) การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี

ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับ
ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
หน่วยงานของท่านมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจ  
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี 
หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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2) การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็จะต้องมีการรายงานตามความเป็นจริง  
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

หน่วยงานยังคงมีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

 
3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
คุณธรรมในการมอบหมายงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด 
หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็นธรรม 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงาน

ในเรื่องที่เก่ียวกับธุระส่วนตัว 
ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานมีการอธิบายรายละเอียดของงาน 
ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

 
4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

แบบประเมิน ประเด็นการประเมิน 
IIT หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

Integrity and Transparency 
Assessment: ITA 

ความพร้อมรับผิด 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

ความโปร่งใส 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพร้อมรับผิด 

เจตจ านงสุจริต * 

การถูกชี้มูลความผิด 

การทุจริตต่อหน้าที ่

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย * 

การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน * 

เรื่องชี้มูลความผิด 

การรับสินบน 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย * 

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การไม่ทนต่อการทุจริต * 

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต * 

การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 EBIT 

 EIT EBIT 

 EIT EBIT 

 EIT EBIT 

IIT EIT  

IIT EIT  

IIT EIT EBIT  

ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 

IIT EIT  

IIT EIT  

IIT EIT  

IIT   

IIT   

IIT   

IIT  EBIT 

IIT  EBIT 

IIT  EBIT 

 EIT EBIT 

 EIT EBIT 

IIT   

IIT   

IIT   

IIT   

* เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
IIT คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
EIT คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
EBIT คือ แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย เครื่องมือ 



 
 
 

๒๕ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

2.2 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2.2.1 การให้คะแนน 
การประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & 

Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) คณะที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1) การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & 
Transparency: IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & 
Transparency: EIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลือก ๒ หรือ 
๔ ตัวเลือก โดยท าการแทนค่าค าตอบในแต่ละข้อค าถามเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือก
ที่มีความแตกต่างกัน  

2) การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity & Transparency: EBIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมาพร้อมกับ  
แบบส ารวจ โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน  

 
2.2.2 การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity 

& Transparency: IIT)  มีดังนี ้ 
  1.1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น  
  1.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ 

ข้อค าถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย 
  1.3) คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี หมายถึง คะแนน

เฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบส ารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี 
2) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(External Integrity & Transparency: EIT)  มีดังนี ้ 
  2.1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น  
  2.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ 

ข้อค าถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย 
  2.3) คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น External ของดัชนี หมายถึง คะแนน

เฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบส ารวจความคิดเห็น External ของดัชนี 



 
 
 

๒๖ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

3) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity & Transparency: EBIT) ได้แก่  

  3.1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น  
  3.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ 

ข้อค าถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย 
  3.3) คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี หมายถึง 

คะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบส ารวจความคิดเห็น Evidence – 
Based ของดัชนี 

4) การค านวณคะแนนของดัชนี  
  คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวมคะแนน Internal, External และ 

Evidence – Based ในดัชนี (ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละดัชนี) 
5) การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(คะแนน ITA)  
  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้ าหนัก  
 

2.2.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามใน 
แบบส ารวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑ์การให้คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
 

ระดับ 5 80 - 100     คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 
ระดับ 4 60 - 79.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 
ระดับ 3 40 - 59.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 
ระดับ 2 20 - 39.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 
ระดับ 1   0 - 19.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 

 
 



บทท่ี 3 
แนวทางการประเมิน 

3.1 แนวทางการประเมิน 
คณะที่ปรึกษาได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ทั้ง 81 แห่ง โดยใช้แบบส ารวจ Internal 
External และ Evidence-Based ในการประเมิน โดยมีแนวทางการประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
ตารางท่ี 3.1  แนวทางการประเม ินผลส าหรับผูป้ระเม ินและส่วนราชการที่รับการประเมิน 

แนวทางการประเมินผลส าหรับผู้ประเมินและหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
ผู้ประเม ิน หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 

๑. ประสานหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 
๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด

จ านวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วยงาน 

๒.๒ ขอรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมิน
ก าหนด 

๒.๓ ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด 

๒.๔ ให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินตอบค าถาม
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตาม
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน 
(แบบส ารวจ Evidence - Based) พร้อม
แนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ 
ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๓. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

๔. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น 

๕. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินฯ 

๖. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

๗. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังน้ี 
๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด

จ านวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วยงาน 

๒.๒ รายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนท่ี 
ผู้ประเมินก าหนด 

๒.๓ รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

๒.๔ ตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์  
(แบบส ารวจ Evidence-Based) พร้อมท้ัง
แนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
ส ารวจเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน 
ส่งให้แก่ผู้ ประเมินตามระยะเวลา        
ท่ีก าหนด 

๓. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินก าหนด 

๔. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

 



 
 
 
 

๒๘ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

จากแนวทางการประเม ินข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามแผนภาพที่ 3.1 ได้ดังนี ้
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 3.1 ก และส่วนราชการ 
 

ประชุมชี้แจง 

สกอ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความ ฐ 
(ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการด าเนินการเอง) 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ในสังกัดจ านวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด 

กับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด 
ส่ง 

 (External) 

ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

 

ผู้ประเมินรับและพิจารณาการอุทธรณ์
และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯของ

การประเมินฯ  

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการด าเนินงานของ 

แต่ละหน่วยงาน 

จัดส่งผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ 
ให้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่วนราชการรับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ขอ 

 

 

Evidence -Based) 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน 

 

(Internal) 
 

จัดส่งผล ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้กับส่วนราชการ 



 
 
 
 

๒๙ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ตารางท่ี 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

    วันที่                        กิจกรรม                             รายละเอียด 

28 ก.พ. 60 หน่วยงานส่งรายช่ือผู้ประสานงาน ITA ประจ าหน่วยงาน 
จ านวน 2 ราย โดยจดัท าเป็นไฟล ์Excel  
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ 
www.itamua.com)   

- หน่วยงาน, ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง   
- ที่อยู่หน่วยงาน (ส าหรับส่งไปรษณีย)์ 
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail,  Line, Facebook) 
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com 

28 ก.พ. 60 หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย  
ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยจัดท าเปน็ไฟล์ Excel  
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ 
www.itamua.com)   

ข้อมูลผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียที่มาติดต่อ
หน่วยงานระหว่างวันท่ี 1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 
- ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง, หน่วยงาน/บริษัท  
- ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย ์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail 
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com 

28 ก.พ. 60 หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร จ านวน 500 ราย 
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)     
โดยจดัท าเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ 
ทางเว็บไซต ์www.itamua.com)   

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับจนถึงวันท่ี 31 ม.ค. 60 
- ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง, สังกัด  
- ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์  
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail  
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com 

15 มี.ค. 60 หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจกัษ์ (Evidence – 
based) รอบที ่1 พร้อมหลักฐานประกอบ      
จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน  

สถานท่ีจัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

1 มี.ค. – 
๑๖ มิ.ย. 60 

นักวิจัยด าเนินการเก็บข้อมลูจากแบบส ารวจ 
Internal และ External   

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณยี์ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์          

30 เม.ย. 60 หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจกัษ์ (Evidence – 
based) รอบที ่2 พร้อมหลักฐานประกอบ  
จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน  

สถานท่ีจัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

31 พ.ค. 60 นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบส ารวจ       
เชิงประจักษ์ (Evidence – based)  

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 



 
 
 
 

๓๐ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

    วันที่                        กิจกรรม                             รายละเอียด 

15 มิ.ย. 60 หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณผ์ลคะแนนตามแบบส ารวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence – based) 

สถานท่ีจัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

30 มิ.ย. 60 นักวิจัยแจ้งผลการอุทธรณต์ามแบบส ารวจ            
เชิงประจักษ์ (Evidence – based)  

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

31 ก.ค. 60 นักวิจัยประมวลคะแนน ITA จากแบบส ารวจ 3 แบบ 
และจัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็นผู้จัดส่ง
รายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 

 
หมายเหตุ  
- กรุณาติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทาง www.itamua.com และทางกลุ่มไลน์ ITA mua2560 
- ผู้ประสานงานส านักงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 โทรศัพท ์0 2610 5458-9 โทรสาร 0 2354 5618 

1) นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร 
2) นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร 

- ส านักงานโครงการ ITA (ติดต่อนักวิจัย)      
 โทรศัพท ์0 2412 3284  โทรสาร 0 2864 9328 

  



 
 
 
 

๓๑ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

3.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                            ………………………………………………….. 
3.2.1 ขอบเขตของการประเมิน ITA ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จ านวน 81 หน่วยงาน 

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 60 แห่ง 
          2) สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง 

3.2.2 การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ Internal 
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ฯลฯ 
สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2560 ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากร จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย 
ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาด
ตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

3.2.3 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตาม 
แบบส ารวจ External 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงาน เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อขออนุมัติ/
อนุญาต ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อซอง  
ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากภารกิจของหน่วยงาน  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 - 31 มกราคม 2560 (วงรอบต่อจากการประเมิน  ITA ปีงบประมาณ พ .ศ . 2559)  
ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย 
ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่าง
ที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

3.2.4 การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
  แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้หน่วยงานตอบค าถามโดยใช้ข้อมูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เว้นแต่ข้อค าถามจะก าหนดให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
ให้ส่ งค าตอบตามแบบส ารวจฯ  พร้อมหลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุดต่อ  1 หน่วยงาน  
ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 - รอบที่ 1 จัดส่งภายในวันที่  15 มีนาคม 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์ ) 
โดยรอบที่ 1 จะไม่มีการแจ้งผลคะแนนต่อหน่วยงานและไม่มีการให้หน่วยงานอุทธรณ์ผลคะแนน ทั้งนี้ 
หน่วยงานไม่สามารถส่งค าตอบของข้อค าถามตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์  (Evidence - Based)  
รอบที ่1 มาพร้อมกับแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) รอบที่ 2 เพ่ือคิดคะแนนเพ่ิมเติมได้ 
  - รอบที่ 2 จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) โดยมี
ก าหนดแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และให้หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณ์
ผลคะแนนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด 



 

 
 

บทท่ี ๔ 
แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 
 

๔.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 1 

 การน าหน่วยงาน (Leading) ให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากผู้บริหารถือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง  การวางแผน  ตลอดจนมี
บทบาทในการสั่งการและชี้น าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้น า
หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว  
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะ
บกพร่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน 
 การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment ในรอบที่ 1 นี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบทบาท  และให้ความส าคัญกับผู้บริหารใน
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานมี
การด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น  ผ่านการก าหนดทิศทาง นโยบาย  มาตรการ 
โครงการหรือกิจกรรม  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน  ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด   
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  และ (5) 
ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 นอกจากนี้  ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่
จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ  ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
 การก าหนดให้มีการประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างได้ผล 
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๔.2  ข้อค าถามในแบบส ารวจ   

 EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานหน่วยงานอย่างไร 
    1)  ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 
    2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน หรือไม่ 
    3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ /กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ     
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ ดังนี้ 
 (1)  ด้านความโปร่งใส 
 (2)  ด้านความพร้อมรับผิด 
 (3)  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 (4)  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 (5)  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 (6)  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 

๔.3  ค าแนะน าในการตอบแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 1 

EB 1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

EB ๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อสาธารณชน หรือไม่ 

 
 ค าแนะน าในการตอบ  EB 1 ข้อ 1) และ ข้อ 2) 

๑. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องประกาศเจตจ านง : อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือ
เทียบเท่า 

๒. รูปแบบของเจตจ านงควรให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เช่น อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ประกาศต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในการประชุม
มหาวิทยาลัย 

๓. การประกาศเจตจ านง จะต้องด าเนินการระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 - 15 มีนาคม 2560 

 
 
 



 
 
 
 
 

๓๔ 
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๔. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
    4.1 มีการก าหนดกิจกรรม/วิธีการในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
  4.2 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ (EB 1 ข้อ 1)  และให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน 
เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้รับทราบ ( EB 1 ข้อ ๒)   
       4.3 มีรายละเอียดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารที่ชัดเจน  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง
นโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน 
   5. ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบค าถาม เช่น  
       5.1 หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริตในการประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
  5.2 หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ  
ซึ่งอาจจะอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร 
เป็นต้น 
 6. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
 6.1 กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริตในการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการสรุปรายงาน
ผลการประชุม/สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด  การแถลง หรือการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 6.2 กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่านการปิดประกาศหรือผ่านระบบเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เอกสารการแสดงเจตจ านงสุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนามในเอกสารหรือระบุชื่อ/ต าแหน่ง
ของผู้บริหาร 

 
 ค าแนะน าการตอบ EB 1 ข้อ 3 

  1. เพ่ือให้เจตจ านงเห็นผลเป็นรูปธรรมตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว องค์ประกอบของ
หลักฐาน จะต้องประกอบด้วยหลักฐานที่มีการก าหนดนโยบาย  มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละด้านดังนี้ 
 
                        1.1 ด้านความโปร่งใส 
        1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงาน 
                               2) นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) นโยบายการให้  เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร   
                     4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ

หน่วยงาน 
 

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
                                1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี 
ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 



 
 
 
 
 

๓๕ 
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   2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด 
 

1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
                                1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ ให้ เจ้ าหน้าที่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ใน 
การเอ้ือประโยชน์ 
    3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
      1) นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 
 3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 

1.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่  

  2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
  3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  

   4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม  เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
   5) นโยบายที่ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยและส่งเสริม 
การปฏิบัติงาน 
   1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร 
เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิด  ความตระหนักและ
ให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส  
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   ๒.  ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น  
             2.1  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
หน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในแต่ละด้าน 
 2.2  หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
แต่ละด้าน 

 3.  หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหารจะต้องมีการลงนาม หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว 

 

 

 

 

 



 

 
 

บทท่ี ๕ 
แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ ๒ 
 

๕.1  ค าช้ีแจงการตอบแบบประเมินแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ ๒ 

 การจัดท าแนวทางการตอบข้อค าถาม Evidence – Based รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของที่ปรึกษา มีเจตนารมณ์ส าหรับการพัฒนาการตอบข้อค าถามของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
และให้มีระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่สูงขึ้น ดังนั้น การตรวจประเมินจึงมี 
ความเข้มข้นเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี 
 ส าหรับข้อค าถาม EB1 – EB3 ต้องเป็นภารกิจหลัก โดยให้เลือกมาเพียง 1 ภารกิจเท่านั้น 
โดยต้องเป็นภารกิจหลักเดียวกันทั้ง 3 ข้อค าถาม กรณี ไม่ใช่ภารกิจเดียวกันจะไม่พิจารณาให้คะแนน 

๕.2  ข้อค าถามและค าแนะน าการตอบแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ ๒   

 

 

 

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
หมายเหตุ:  

1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ และร่วมด าเนินการ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่ 



 
 
 
 
 

๓๘ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 ค าแนะน าการตอบ EB1 

 ๑. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  ๑.1 หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การจัดท าแผนงาน/โครงการ
และการด าเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน  โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละข้ันตอนด้วย 
  ๑.2 หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของความเชื่อมโยงกันใน
กระบวนการของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 1) ถึง ข้อ 3) เฉพาะโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และต้องเป็น
ภารกิจหลักท่ีเลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อค าถาม EB1 – EB3   
 ๒. ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น 
  2.1 รายงานการประชุม/สัมมนา 
  2.2 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
  3.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึก
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 
  3.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 
 

EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
อย่างไร 

1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

 

 ค าแนะน าการตอบ EB2 

           ๑. หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นภารกิจหลัก
ที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อค าถาม  EB1 – EB3 
           ๒. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบในข้อ EB1 – 3 โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

 
 



 
 
 
 
 

๓๙ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

EB2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
  1.3 ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 
  1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
   2.1 เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง  หรือจัดท าโดย
คณะท างานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่จัดท าคู่มือโดยเฉพาะ 
   2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) หรือ
ส่งมาเพียงปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อการจัดส่งให้หน่วยงานส่งหลักฐานเฉพาะ
องค์ประกอบส าคัญในข้อ 1.) 
 

EB2 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
หรือไม่ 

 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่น ามาตอบใน      
ข้อ EB2 (1) ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กับการด าเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
  1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   1.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 

EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 
1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 
2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลัก หรือไม่ 

 

 



 
 
 
 
 

๔๐ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 ค าแนะน าการตอบ EB3 
1.  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
และแสดงหลักฐานช่องทางที่น าไปเผยแพร่ 

 

*** หน่วยงานที่มีเป้าหมายเป็นนักธุรกิจต่างประเทศ ควรมีข้ันตอนการน าแนวทางการด าเนินงาน 
พัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และควรมี Version ภาษาต่างประเทศ  
อย่างน้อยภาษาอังกฤษ 

 
 

2.  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่ 

 2.1 หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพ่ือลดการใช้        
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน 
(Counter Service) ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลัก    
ที่เลือกนั้นให้ชัดเจน 

2.2 หน่วยงานราชการบางแห่งส่งเอกสารเป็นคู่มือการให้บริการประชาชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล  ระบบงานสารบรรณ หรือ
ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน ซึ่งยังไม่ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานมีระบบการป้องกันหรือ               
การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบ  
ในข้อ EB 1 - EB 3 

 
 EB3 (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ ใช้ 
ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.๑ หลักฐานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ 
ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนชัดเจน 
  ๑.2 หลักฐานยืนยันการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 



 
 
 
 
 

๔๑ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  - หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงาน  เพ่ือป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งจะต้องมีการน าไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  โดย
อาจอยู่ในรูปแบบของบันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาแนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ  โดยระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าว
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 หมายเหตุ  : หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับทุกหน่วยงานภาครัฐ   
เป็นระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้        
เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้งจะต้องมีลักษณะของการก าชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
        1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
        2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 องค์ประกอบ 
      (1)  ชื่อโครงการ 
      (2)  งบประมาณ 
      (3)  ผู้ซื้อซอง 
      (4)  ผู้ยื่นซอง 
      (5)  ผู้ได้รับคัดเลือก 
หมายเหตุ:  
            1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ 
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้ 
 2. เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 



 
 
 
 
 

๔๒ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 ค าแนะน าการตอบ EB4 

          1.  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้น าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมี  
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างช้าภายในวันที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2559  หรือภายใน 30 วันท าการ หลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่ ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน  
            หลักฐานในการเผยแพร่ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ  กรณีหน่วยงานส่งไปยัง 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถือว่าไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
           กรณีหน่วยงานใดไม่มีงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง                     
ตามที่ คตง.ก าหนด ให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ในส่วนของงบประมาณที่หน่วยได้รับ  
การจัดสรร กรณีท่ีต้องมีการจัดชื้อจัดจ้าง 

2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสที่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล  และได้เผยแพร่
ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ เพราะการเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชี
กลางนั้น ยังไม่แสดงถึงการเผยแพร่ที่เอ้ือต่อการที่สาธารณชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมี 
องค์ประกอบ ชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้ซื้อซอง/ผู้ย่ืนซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก 

หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือ
ตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้ 

            ๓. หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ     
การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีน ามาทบทวนปรับปรุง      
ผลการบังคับใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ส่งหลักฐานที่มีการน า  
ผลการบังคับใช้ตามแนวทางดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และในไตรมาส 1-2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร มาแสดงด้วย 

 

EB4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
 1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งในที่นี้หมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 



 
 
 
 
 

๔๓ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 1.2 หนังสือหรือเอกสารของทางราชการที่แสดงวันที่ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 1.3 หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ซึ่งหน่วยงานจะต้องน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน 
30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิด
หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือ
สั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว 
 3. ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
 EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
  (1) ชื่อโครงการ 
  (2) งบประมาณ 
  (3) ผู้ซื้อซอง 
  (4) ผู้ย่ืนซอง 
  (5) ผู้ได้รับคัดเลือก 
 หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง  การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีการก าหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน  เป็นระบบ และสม่ าเสมอ 

1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่น าไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบ
ไปด้วยรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบประมาณทุกประเภท  
  1.2 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแสดงรายละเ อียดครบทั้ง 5 รายการ คือ  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก 
  1.3 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ  
การพิจารณาด้วย 
  1.4 เป็นโครงการที่ หน่วยงานด า เนินการในไตรมาสที่  1  และไตรมาสที่  2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถ
สอบทานกลับ  เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้ 
 3. ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 



 
 
 
 
 

๔๔ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

    องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 
      ๑. หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ๒. วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม  มีการสั่งการให้ด าเนินการจากผู้บังคับบัญชา  หรือมีการน าไปปฏิบัติจริงแล้ว   
              

 

 EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 

 ค าแนะน าการตอบ EB5 

              เงื่อนไขของหลักฐาน   มีดังนี ้
      1. หน่วยงานจะต้องน าโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 
2 ที่มีงบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ  มาตอบค าถาม โดยแต่ละโครงการจะต้องสามารถ  
ตอบค าถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน  กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามได้ครบทุกขั้นตอน  
เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่งที่ไม่สามารถด าเนินการ  
ได้ทุกขั้นตอน  โปรดระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ 

EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 
หมายเหตุ:  
            1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับงบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี 
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 



 
 
 
 
 

๔๕ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

     2.  กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี  โดยผู้ตรวจ
ประเมินจะสอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน  
 หมายเหตุ:  (1) พิจารณาให้คะแนนเป็นรายโครงการที่ตอบค าถามในข้อ (1) – (5)  
ได้ครบถ้วน 
   (2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic-Government Procurement: e-GP) 
 
  EB5 (1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   จะต้องประกอบด้วย 
  1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วย
วิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลด
ประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 EB5 (๒)  มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการหรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   จะต้องประกอบด้วย 
  1. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่
หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่ง
มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 EB5 (๓)  มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   จะต้องประกอบด้วย 
  1. ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลางจะต้องมีการอ้างถึงที่มาและวิธีการ 
ในการค านวณราคากลาง 
  2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการค านวณราคากลาง กรณีที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมาย
การปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 



 
 
 
 
 

๔๖ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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  EB5 (4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   จะต้องประกอบด้วย 
  1. ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง 
  2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง กรณีที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมาย
การปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 EB5 (5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   จะต้องประกอบด้วย 
  1. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้อง  
มีการระบุวิธีการจัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธี
ปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 

 
 ค าแนะน าการตอบ EB6 

1.  หน่วยงานต้องท าการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดย
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1  การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวม 
ของหน่วยงาน โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/
งาน ใดบ้าง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท  และ
เปรียบเทียบงบประมาณท่ีตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ 

ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีท่ีมีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว 
ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวด    

EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 



 
 
 
 
 

๔๗ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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งบด าเนินงาน งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบรายจ่ายอื่น  กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน 
เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็นรายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.2   การวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ท าการวิเคราะห์ เช่น  ผลสัมฤทธิ์ 
ของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หรือไม่  

 อย่างไร  กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรน าเสนอว่าปัญหาอุปสรรคเกิดจาก
กระบวนการใด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง /ตรวจรับ  และน าข้อมูลที่ต้องมีการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อจัดจ้าง มาท าการวิเคราะห์ด้วย 

 

            ๒.  การสรุปผล/เสนอผู้บริหาร/น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

 
EB6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

          เงื่อนไขของหลักฐาน    
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 

     1.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     1.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
     1.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

  1.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจ านวน 

โครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ   และร้อยละของจ านวน
งบประมาณตามวีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

2.  หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 
EB6 (2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
     1.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

      1.2 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการ  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ     
จัดจ้างตามข้อ EB6 (1) 

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการ 
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 



 
 
 
 
 

๔๘ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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 ค าแนะน าการตอบ EB7 

1. หน่วยประชาสัมพันธ์ ควรมีการแสดงป้ายที่ชัดเจนว่าอยู่ ณ จุดใดของส านักงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พักกลางวัน ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ 

2. ควรมีแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อใดบ้าง (อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง 

3. ควรมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดที่เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ  ข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ควรเข้าใจง่าย  

4. แสดงข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน  

 
EB7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
เงื่อนไขของหลักฐาน    

 1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
หรือ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน หรือ 
 3. ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน หรือ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าอยู่จุดดังกล่าว 
 
 
 

EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง      
(อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 
3)   มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 



 
 
 
 
 

๔๙ 
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EB7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทาง
ใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 2. หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ช่องทาง 
 
 EB7 (3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 

เงือ่นไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานแสดงข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 2. ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

EB7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏบนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของ
หน่วยงาน หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน 
 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่น ามาตอบค าถามจะต้องสามารถติดต่อได้  และจะต้องมีระบบ     
ตอบรับหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างไร 
  1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
หรือไม่ 
 4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 

หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 



 
 
 
 
 

๕๐ 
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 ค าแนะน าการตอบ EB8 

 1. แสดงหลักฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภทดังนี้    
 1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดง

หลักฐานการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 2. แสดงหลักฐานผู้รับผิดชอบ  

 2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
 2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. แสดงหลักฐานมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4. แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่น าเสนอ
ต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องน าหลักฐานนั้นขึ้นประกาศเผยแพร่บน
เว็บไซต์     ให้สาธารณชนได้รับทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่เนื่อ งจากเป็น
เอกสารลับหรือข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
EB8 (1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 2. หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
 EB8 (2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้าน     
การจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 



 
 
 
 
 

๕๑ 
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 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 EB8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. หลักฐานหรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน          
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 2. มีการก าหนดระยะเวลาในกรตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน      
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
 EB8 (4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข 
  1.3 หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
หรือสื่ออ่ืน ๆ  
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติ     
ให้น ารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
 หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลว่า
หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้น ๆ  และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได ้
 
EB9  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
(1)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือไม่ 
(2)  มีการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
(3)  มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
(4)  มีการปรับปรุงขัน้ตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซอ้น หรือไม่ 

 



 
 
 
 
 

๕๒ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 ค าแนะน าการตอบ EB9 

1. แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  การบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีบทวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยท าการวิเคราะห์กระบวนงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มี  
ความเสี่ยง เพ่ือสร้างกลไก /มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาส  
การทุจริตเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
ส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
                 1.1 หน่วยงานท าการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
(สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือทราบจุดอ่อน/จุดแข็ง ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาส
ที่อาจเกิดการทุจริต/ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2  น าผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงปัญหา/ แนวโน้ม/ 
โอกาสในการเกิดการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือหาสาเหตุ  

1.3 น าสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง  เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. น าผลจากการวิเคราะห์  (3) น าสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลด   
ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน มาสู่การปฏิบัติโดยน ามา
จัดท าเป็นคู่มือ ตามผลการวิเคราะห์  

3. น าคู่มือที่จัดท าตามผลวิเคราะห์ ข้อ 2) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง 
- กรณีหนังสือแจ้งเวียนไม่ถือว่าเป็นการให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานในลักษณะของการประชุม ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.  แสดงหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์  

** กรณีข้อนี้จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตอบ 
 

EB9 (1)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



 
 
 
 
 

๕๓ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

  1.2 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 EB9 (2)  มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 หน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะต้องมี
องค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้ 
 1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 EB9 (3)  มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มี
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  1.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยจะต้องมีรายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงาน  
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 EB9 (4)  มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 



 
 
 
 
 

๕๔ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

    1.1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
    1.2 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 
    1.3 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คว ามเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1) 
 2.  หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ   โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

  หมายเหตุ :  กรณีที่หน่วยงานไม่มีการปรับปรุง หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานว่า
หน่วยงานได้มีการประชุมหรือหารือ  เพ่ือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  
แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง 
 

EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานอย่างไร 
 1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่
 2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 

 ค าแนะน าการตอบ EB10 

              1.  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีบทที่เกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในหลักฐาน
ดังกล่าวต้องมีการแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้ด าเนินงานโครงการใดไปแล้วจ านวนกี่โครงการ และต้อง
จ าแนกปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอแนะส าหรับการแก้ไข เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

        2.  แสดงหลักฐาน โครงการ/งาน ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.  
2560 ที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
             3.   มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 
 
 
 
 

๕๕ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

EB10 (1)  มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน    
 1. องค์ประกอบของหลักฐาน  จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 รายงานสรุปผลการด าเนินกรตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  1.2 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการด าเนินงาน  เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ  โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

  EB10 (2)  มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เงื่อนไขของหลักฐาน   องค์ประกอบของหลักฐาน  จะต้องประกอบด้วย 
 1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการงานอยู่ก็ได ้
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560   
 หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการ  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีก าหนด
ด าเนินการในช่วงเวลาภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะต้องแนบหลักฐาน
และระบุเหตุผลประกอบด้วย  เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินน าไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนน 
 

EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน
หน่วยงานอย่างไร 
 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 



 
 
 
 
 

๕๖ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 ค าแนะน าการตอบ EB11 

1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือ  
การบริหารงานที่โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะท างานจัดกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
คณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 
             2.  หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งกลุ่ม และระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่อย่างชัดเจน 
               3.  กิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
จะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงาน 
 

EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   องค์ประกอบของหลักฐาน  จะต้องประกอบด้วย 
    1. มีการก าหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน 
    2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
    3. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ 
หรือไม่เป็นทางการก็ได้  แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เป็นต้น 
 
 EB11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น หรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐาน   องค์ประกอบของหลักฐาน  จะต้องประกอบด้วย 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต้องมีจุดประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้  การรวมกลุ่ม 
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ  ที่มี       
ความต่อเนื่อง 
 



 
 
 
 

๕๗ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
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