
ช้ีแจงแนวทางการด าเนิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  



หัวข้อ 
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 14.00 น. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256 1 
14.00 – 15.00 น. ชี้แจงแนวทางการประเมิน แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT), แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  

  
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (หรือตามความเหมาะสม)  
 
15.15 - 15.45 น.     ชี้แจงแนวทางการประเมิน แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT), แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) (ต่อ) 

  
15.45 - 16.00 น.  ถาม-ตอบ 
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รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C รวม 

ปีงบประมาณ (ณ 30 ก.ย.) 7 9 18 34 

ปีปฏิทิน (ณ 30 ธ.ค.) 11 5 3 19 

ปีอื่นๆ (ณ 31 มี.ค.)  1 - - 1 

รวม 19 14 21 54 
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ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน *  เดือน 

1 ชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ วันท่ี 21 กุมภาพันธ ์2561 

2 รัฐวิสาหกิจส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจ าหน่วยงานจ านวน 2 ราย แก่ ทริส **  วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2561 

3 รัฐวิสาหกิจส่งรายชื่อรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก่ ทริส ( 500 รายชื่อ ***) วันท่ี 7 มีนาคม 2561 

4 รัฐวิสาหกิจส่งรายชื่อรายชื่อบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ แก่ ทริส ( 500 รายชื่อ ***) วันท่ี 7 มีนาคม 2561 

5 ด าเนินการส ารวจ Internal และ External ผ่านช่องทาง ออนไลน ์/ FTF / ไปรษณีย์ / โทรศัพท์ / อีเมล ์ มีนาคม-มิถุนายน 2561 

6 รัฐวิสาหกิจส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based)  พร้อม เอกสาร/หลักฐานส่งไปท่ี 
ทริส และ ส่งไปท่ี สคร. เฉพาะท่ีเป็น soft file ****   

ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ : 
*        คู่มือ ITA หน้า 31 ระบุว่า “ก าหนดการจะขึน้อยู่กับหนว่ยงานที่รับผิดชอบการประเมินก าหนดตามความเหมาะสม โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบการประเมิน

จะแจ้งก าหนดการที่แน่นอนอกีคร้ังก่อนเร่ิมต้นการประเมิน 
**      ส่งไฟล์ที่ ทริส คือ ITASE@tris.co.th,  สคร คือ Tayat_c@sepo.go.th, wiwat_p@sepo.go.th     
***    กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีจ านวนประชากรนอ้ยกว่า 100 ราย จะต้องเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
****   รัฐวิสาหกิจสามารถทยอยส่งแบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ทั้งรูปของ soft file หรือ แฟ้มเอกสารได้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  

แต่ไม่เกินวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และรัฐวิสาหกิจสามารถผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ รอบ 3 เดือนของปีปฏิทินและปือื่นๆ ซ่ึงจะเป็นการ
แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

1 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

mailto:ITASE@tris.co.th
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ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน * เดือน 

7 ทริสแจ้งผลคะแนน EBIT (เบื้องต้น) แก่รัฐวิสาหกิจ ผ่านอีเมล์ ผู้ประสานของรัฐวิสาหกิจ  ภายในวันท่ี  23 กรกฎาคม 
2561 

8 
 

อุทธรณ์ผลคะแนน EBIT พร้อมส่งเอกสารประกอบการอุทธรณ ์ส่งไปท่ี ทริส และ ส่งไปท่ี สคร. เฉพาะท่ี
เป็น soft file  

ภายในวันท่ี 31 กรกฏาคม 
2561 

9 ทริสแจ้งผลคะแนน EBIT หลังอุทธรณแ์ก่รัฐวิสาหกิจ ผ่านอีเมล์ ผู้ประสานของรัฐวิสาหกิจ  ภายในวันท่ี  7  สิงหาคม 2561 

10 ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน  สิงหาคม 2561 

11 จัดส่งผลการประเมิน ITA ให ้สคร กันยายน 2561 

12 แจ้งผลการประเมิน ITA ต่อส านักงาน ป.ป.ช. ตุลาคม 2561 

13 ประกาศผล ITA พร้อมกันอย่างเป็นทางการ พฤศจิกายน 2561 

1 

√ 

√ 

√ 

หมายเหตุ : 
*        คู่มือ ITA หน้า 31 ระบุว่า “ก าหนดการจะขึน้อยู่กับหนว่ยงานที่รับผิดชอบการประเมินก าหนดตามความเหมาะสม โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบการประเมิน

จะแจ้งก าหนดการที่แน่นอนอกีคร้ังก่อนเร่ิมต้นการประเมิน 
**      ส่งไฟล์ที่ ส่งไฟล์ที่ ทริส คือ ITASE@tris.co.th,  สคร คือ Tayat_c@sepo.go.th, wiwat_p@sepo.go.th  

mailto:ITASE@tris.co.th
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1 

1. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT                      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
Link : http://nacc.trisdb.com/index.php/492143?lang=en 
QR :    

 
 
             
2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT                 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    Link :  http://nacc.trisdb.com/index.php/492144?lang=en 
    QR :  
   

วิธีท่ี 1  เครื่อง Iphone iOS 11 ขึ้นไป  ใช้กล้องถ่ายรูป => Safari   
วิธีท่ี 2  ใช้โปรแกรม Line  

http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/492143
http://nacc.trisdb.com/index.php/492143?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492143?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492143?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492143?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492144?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492144?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492144?lang=en
http://nacc.trisdb.com/index.php/492144?lang=en
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1 

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20171003113148.pdf EIT 

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20171003113053.pdf IIT 

EBIT https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1612 



การวางแผนการด าเนินงาน 
• วัตถุประสงค์ 
• การก าหนดเป้าหมาย 
• ก าหนดการด าเนนิงาน 
• ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน  
• ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการ 
• ก าหนดงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผน 
• โครงสร้างรองรับการด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการ

หรือหน่วยงาน) 
• วิธีการด าเนินการ (กิจกรรม/ขั้นตอน) 
• ผลของการด าเนินการ 

การประเมินแผน 
• การติดตามความคืบหน้า 
• การประเมินโครงสร้าง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
• ความถี่ของการรายงาน 
• การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
• การระบุปัญหา อุปสรรค  
• การจัดท าข้อเสนอแนะ  

เครื่องมือการบริหาร 

ปรับปรุงแก้ไข 
•  การน าผลการประเมินมาพัฒนา มาปรับปรุง

หรือพัฒนา 
• จัดท าแผนงานการด าเนินการ ในปีต่อไป 

8 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

9 หมายเหตุ : คู่มือ ITA หน้า 8 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ITA 

ความโปรง่ใส 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การมีส่วนร่วม 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

EB1 – E1 – E2 

EB2 

  

– E3 – E4 

  
EB3 

  

– 

  

– 

  

  

ความพรอ้มรบัผิด 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

เจตจ านงสุจริต 

การจดัการเร่ืองรอ้งเรียน 

EB4 

  

– 

  

  

E5 – E6 

  

EB5 

  

– 

  

  

E7 – E8 

  

EB6 

  

I1 E9 

  

EB7 

  

I2 

  

E10 

  ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบตัิงาน 
การรบัสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13 

วฒันธรรมคณุธรรม 

ในองคก์ร 

การเสริมสรา้งวฒันธรรมสุจริต 

การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

แผนป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

EB9 

  

I6 – I8 

  

– 

EB10 

  

I9 

  

– 

EB11 I10 – 

– I11 – I12 – 

คณุธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 

ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 

คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 

  

I13 – I14 

  

E14 – E15 

  
– I15 – I19 

  

– 

2 

26 

18 

22 

16 

18 



1. ดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency Index) 

1
0 



กรอบการประเมิน 

*   ตามนโยบายรฐับาลการขบัเคล่ือนระบบราชการ 4.0 และเป็นกระบวนการเบ้ืองตน้ในการส่งเสริมใหเ้กิดทิศทาง Open Government Data ในอนาคต 

** ปรบัแกต้ามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
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ประเด็นในการประเมิน 
• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่

ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

• การใหข้อ้มูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน

ขอ้มูล 

• กระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนหรือผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย 

ในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจปัญหาส าคัญ หรือ

การประสานพลงั (Collaboration) เพ่ือยกระดับและพฒันาการ

ปฏิบติังาน หรือการแกไ้ขปัญหาของประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้ น 

• การจดัซ้ือจดัจา้งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

 

ดชันี 

ความโปรง่ใส 

(Transparency Index) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล* 

การมีสว่นรว่ม 

การจดัซ้ือจดัจา้ง** 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การมีส่วนร่วม 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

EB1 – E1 – E2 

EB2 

  

– E3 – E4 

  
EB3 

  

– 

  

– 

  

  



EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการ ก าหนดใหม้ี                      
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอยีด ดังนี ้

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ลักษณะ/ ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงาน 
ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีใน 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ระบุคนรับผิดชอบ, ความถ่ี, การติดตามรายงาน
ผล, การรายงานน าเสนอ, การปรับปรุง  

12 
สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน 

EB1 (2) 



ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

EB1 (2) หน่วยงานมกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานทีเ่ป็นปัจจุบัน  
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได ้

มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลสารท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ     
อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

    ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

      นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการติดตาม 
     ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

     

     

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ           
(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน 

อนุมัติ หรืออนุญาต) 

โครงสร้างหน่วยงาน 
ภารกิจของหน่วยงาน 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลในอดีตได ้

มีการรายงานผล, ความถี่
การรายงาน การน าเสนอ แผน และผล 

ต้องมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจ/ วัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน 13 

การเข้าถึงของข้อมูลที่
ส าคัญ 

EB4 (1) 



E1 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 

E2 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใหข้้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

• เจ้าภาพภาพรวม 
• เจ้าของข้อมูล 

• คู่มือการปฏิบัติงาน 
• SLA + KPI  



EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐาน กลไล หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานท่ีจะต้องให้                
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

15 

ระบุคนรับผิดชอบ, ความถี,่ การ
ติดตามรายงานผล, การรายงาน

น าเสนอ, การปรับปรุง  



EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเขา้มามีส่วนร่วมใน                           
การด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐาน
อื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ในกรอบแนวทางและ
ขั้นตอนตาม EB2 (1) 

16 

กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้                
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 



ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม 

E3 
 

หน่วยงานมกีารเปิดโอกาสให้ประชาชน/ ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อ                     
การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน 

E4 
 

หน่วยงานให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 



EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้  

มีลักษณะเป็นรายงาน 
 

มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างอิงจากข้อ EB1 (2) รายงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

18 
หนังสือเวียน / การประชุม / 

รายงาน 



EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง ประกอบ วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน      
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 2 

การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการใน
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับผู้ย่ืนข้อเสนอแนะหรือคู่สัญญา 3 

มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี 1 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างเนื่อง 

19 

ระบุคนรับผิดชอบ, ความถ่ี,                      
การติดตามรายงานผล, การ

รายงานน าเสนอ, การปรับปรุง  



       

       

       

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  การจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน  ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

เป็นหลักฐานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนในแต่ละช่องทาง ดังนี้  

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) 

การปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย) 

20 



EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพรบ่ันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะต้องมีรายละเอยีด ดังน้ี  

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได้ 

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลท่ีบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามท่ี
ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 4  ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 5 

 

       ชื่อรายการท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

       

       

       

       

       

       

วงเงินงบประมาณ 

ราคากลาง 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

       
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 21 
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4. ยกเว้นการจัดซ้ือจดัจา้งที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอยีดไดต้ามกฎหมาย 
5. ตามแบบ สขร.1  



2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability Index) 
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ประเด็นในการประเมิน 
• การก ากบั ติดตาม และการประเมินผล การด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน และการเปิดเผยให้สาธารณชน

ติดตาม ตรวจสอบ 

• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน         

การบ ริหารผลการปฏิบั ติ ง านและการด า เ นินการ              

กบัเจา้หน้าท่ีผูมี้ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติังานต า่ 

• การแสดงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมัน่ในการบริหารงาน

ใหส้ าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล    

ของผูบ้ริหาร 

• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

จดัการเร่ืองรอ้งเรียนของหน่วยงาน 

 

ดชันี 

ความพรอ้มรบัผิด 

(Accountability Index) 

 

 

การด าเนินงานตามภารกิจ* 

การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี* 

เจตจ  านงสุจริตของผูบ้ริหาร 

กรอบการประเมิน (ตอ่) 

การจดัการเรื่องรอ้งเรียน** 

*   ดึงประเด็นท่ีเคยส ารวจตามขอ้ค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)   น ามา   

    วางมาตรการเชิงระบบ ในปี 2561 

** ยา้ยมาจากดชันีความโปร่งใส 
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การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

เจตจ านงสุจริต 

การจดัการเร่ืองรอ้งเรียน 

EB4 

  

– 

  

  

E5 – E6 

  

EB5 

  

– 

  

  

E7 – E8 

  

EB6 

  

I1 E9 

  

EB7 

  

I2 

  

E10 

  



EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได ้

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

       แผนงาน 

       โครงการ 

24 

EB1 (1,2) 



EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพรร่ายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี           
(ที่ผ่านมา) 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานทีแ่สดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได ้

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา)  ดังนี้ 

       ผลการประเมิน 

       ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
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ความสม่ าเสมอของ                         
การรายงาน 

EB1 (1,2) 

แผนงาน โครงการ 



EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพรก่ารก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได ้

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามท่ี
ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

       
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 

หรือกิจกรรม 

       การใช้จ่ายงบประมาณ 
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สอดคล้องกับภารกิจ 



E5 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

E6 
 

หน่วยงานมีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 



EB5 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ                  
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า โดยจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้
โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิ              

การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  

วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน          
การบริหารผล การปฏิบัติงานและ              

การด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ี                    
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า  

 

หลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างเนื่อง 
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ระบุคนรับผิดชอบ, ความถ่ี,                  
การติดตามรายงานผล, การ

รายงานน าเสนอ, การปรับปรุง  



E7 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

E8 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบ หากปฏิบัติงานผิดพลาด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

• คู่มือการปฏิบัติงาน 
• SLA + KPI  

• คู่มือการปฏิบัติงาน 
• SLA + KPI  



EB6 หน่วยงานมีการเผยแพรเ่จตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสดุต่อสาธารณชน ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 1 

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได ้

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อ
สาธารณชน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

       
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

       มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ:  
1.กรณีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดยีวกันกับผู้บริหารที่ได้แสดงเจตจ านงสุจรติไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได ้

แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานยอ้นกลับได้ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 30 



ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

แสดงความเป็น Role Model 

เชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
31 



E9 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

32 

แสดงความเป็น Role Model 



EB7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานทีแ่สดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ 
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ ำนำจ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างเนื่อง 
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ระบุคนรับผิดชอบ, ความถ่ี,                   
การติดตามรายงานผล, การรายงาน

น าเสนอ, การปรับปรุง  



ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องรอ้งเรียน 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 

I2 
ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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E10 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่จะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ 
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3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

  (Corruption - Free Index) 
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ประเด็นในการประเมิน 
• การประเมินสถานการณ์การทุจริตในหน่วยงาน ผ่านการ

ส ารวจจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภายนอก 

• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

ป้องกนัการรบัสินบน และการก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

• มีการน าเร่ืองช้ีมูลความผิดและเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะแนน  

ดชันี 

ความปลอดจากการทุจรติ 

ในการปฏิบตังิาน 

(Corruption – Free Index) 

 

การรบัสนิบน* 

กรอบการประเมิน 

*   ดึงประเด็นท่ีเคยส ารวจตามขอ้ค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)   

น ามาวางมาตรการเชิงระบบ ในปี 2561 

** ตวัช้ีวดัแผนบูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตวัช้ีวดัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ  

    ประเทศไทย 

37 

การรบัสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13 



EB8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  การรับสินบน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างเนื่อง 
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ระบุคนรับผิดชอบ, ความถี,่                   
การติดตามรายงานผล, การรายงาน

น าเสนอ, การปรับปรุง  



การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 

เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 เป็นการให้คะแนน โดยพิจารณาจากเรื่องช้ีมูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน 

ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มลูเหตุเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2558  เป็นต้นมา 
 
โดนหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-  เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน                  

จะหัก 5 คะแนน  
-  เรื่องกล่าวหาร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ไต่สวน

ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละจ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                 
แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่  3.1 การรับสินบน 

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการเรียก หรือ รับสินบนจากผู้อื่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I4 
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่านมีการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 

I5 
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่  3.1 การรับสินบน 
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E11 
 

ตัวชี้วัดที่  3.1 การรับสินบน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบน หรือ ใหส้ินบนแก่เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน 

E12 
 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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E13 
 

ตัวชี้วัดที่  3.1 การรับสินบน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 
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4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture Index) 
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ประเด็นในการประเมิน 
• การเสริมสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อตา้น

การทุจริตในหน่วยงาน 

• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

• มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมี

การก ากับติดตามการด าเ นินงาน และการรายงาน

ความกา้วหน้าเป็นระยะ 

• การมีกลไกการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ ถูก

แทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

 

ดชันี 

วฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร 

(Integrity Culture Index) 

 

 

การเสริมสรา้ง 

วฒันธรรมสุจริต 

การป้องกนั 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

แผนป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต 

กรอบการประเมิน (ตอ่) 

การตรวจสอบถ่วงดลุภายใน* 

* ตดัประเด็นการประเมินเร่ืองการรวมกลุ่มเพื่อความโปร่งใสออก เน่ืองจากหน่วยงานไดม้ีการวางระบบดงักล่าวในปี 2560 แลว้ 
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การเสริมสรา้งวฒันธรรมสุจริต 

การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

แผนป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

EB9 

  

I6 – I8 

  

– 

EB10 

  

I9 

  

– 

EB11 I10 – 

– I11 – I12 – 



EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน 

แสดงถึงการด าเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ                       
การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I6 
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นแบบอย่างให้
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตาม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I7 ท่านเห็นว่าการกระท าการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

แสดงความเป็น Role Model 

เชื่อมโยงกับ ตัวช้ีวัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร / ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต /  
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แสดงความเป็น Role Model 



แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I8 
หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระท าการทุจริตในหน่วยงาน ท่านไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
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เชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน  
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานทีแ่สดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นรายงาน 

มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 

มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 
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EB10 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างเนื่อง 
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I9 หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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เชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



EB11 (1) หน่วยงานมกีารจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งต้อง
มีรายละเอียดดังนี้  

มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ 

มีเนื้อหาแสดงถึงการด าเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้  

มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานหรือ 
ผู้บริหารได้รับมอบอ านาจ  

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  

ระยะเวลาท่ีด าเนินการของแต่ละโครงการ 
หรือกิจกรรม 
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EB11 (2) หน่วยงานมีก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นรายงาน  

มีเนื้อหาแสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า
ของโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบ
อ านาจ 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I10 หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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เชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I12 
กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่านมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
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5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 (Work Integrity Index) 
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ประเด็นในการประเมิน 
• การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• การพัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวก การใหบ้ริการ

ประชาชน ดว้ยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาท่ีใช ้(กรณีท่ี

เป็นหน่วยงานใหบ้ริการ อนุมติั อนุญาต)* 

• การมีคุณธรรมในการบริหาร ในดา้นต่างๆ เช่น การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ และ

การมอบหมายงาน เป็นตน้ 

ดชันี 

คุณธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน 

(Work Integrity Index) 

 

 

 

มาตรฐานและ 

ความเป็นธรรมในการ

ปฏิบตัิงานและการใหบ้รกิาร 

คุณธรรมการบริหารงาน 

กรอบการประเมิน (ต่อ) 

* กรณีท่ีเป็นหน่วยงานทางนโยบายหรือหน่วยงานทางวิชาการใหต้ดัน ้าหนักตวัช้ีวดัน้ีออก ไม่น ามาพิจารณาคะแนน 
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มาตรฐานและความเป็นธรรม 

ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 

คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 

  

I13 – I14 

  

E14 – E15 

  

– I15 – I19 

  

– 



EB12 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการตรวจสอบ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
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ระบุคนรับผิดชอบ, ความถ่ี,                   
การติดตามรายงานผล, การรายงานน าเสนอ

, การปรับปรุง  



EB12 (2) หน่วยงานมกีารเผยแพรก่ระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต) 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรก่ระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วย
การแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  ดังนี ้

มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลบัได้ 

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การให้บริการประชาชน ดังนี้ 

ประเภทงานบริการ 

          ระยะเวลาท่ีใช ้

**หมายเหตุ : กรณีที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายหรือหน่วยงานทางวิชาการ ให้ตัดน้ าหนักตัวช้ีวัดนี้ออก ไม่น ามาพิจารณาคะแนน 

ขั้นตอน 
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- แนวทาง หรือ workflow หรือ flow Chart 
- ช่องทาง (website /  ประกาศติดสถานที่บริการ ฯ)  

- SLA 
- KPI  



แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I12 
กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่านมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

เชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
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E14 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ติดต่อหรือขอรับบริการ 

E15 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลอืกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

- แนวทาง หรือ workflow หรือ flow Chart 
- ช่องทาง (website /  ประกาศติดสถานท่ีบริการ ฯ)  

• คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวทาง หรือ workflow หรือ flow Chart 
• SLA + KPI  
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I15 
หน่วยงานของท่านปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ 
เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I16 
หน่วยงานของท่าน มีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษา 
ดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I17 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงหน้า (O.T)  
ค่าเดินทาง เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I18 หน่วยงานของท่าน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มคา่สูงสุด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 
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แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

I19 หัวหน้างานของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบค าถามดังน้ี 

 เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 
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Key Success Factor : KSF 

1 จัดท า Action Plan ของการด าเนินงาน ITA ประจ าปี และท าตารางการท างาน 

2 ระบุเจ้าภาพหลัก (ดูภาพรวม) และเจ้าภาพของงาน (รับผิดชอบแต่ละงาน) 
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3 กลุ่มเป้าหมาย (ท้ังภายในและภายนอก) และช่องการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย 

4 เป้าหมายท่ีเป็น Output และ Outcome 



จบการน าเสนอ 
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อารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ 
ผู้อ านวยการอาวุโส 

02-032-3000 ต่อ 8514 
02-032-3004 

081-988-9911 

ITASE@tris.co.th 
areewan@tris.co.th 

TRIS Corporation Limited 
Silom Complex Building, 18 th Floor 
191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
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สคร. 
นายทายาท ชมเชย Tayat_c@sepo.go.th 

02-298-5880 – 7 ต่อ 3142 
นายวิวฒัน์ แพ่งโยธา wiwat_p@sepo.go.th 

02-298-5880 – 7 ต่อ 3117 
 

mailto:ITASE@tris.co.th
mailto:areewan@tris.co.th
mailto:Tayat_c@sepo.go.th
mailto:wiwat_p@sepo.go.th


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

68 หมายเหตุ : คู่มือ ITA หน้า 8 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ITA 

ความโปรง่ใส 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การมีส่วนร่วม 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

EB1 – E1 – E2 

EB2 

  

– E3 – E4 

  
EB3 

  

– 

  

– 

  

  

ความพรอ้มรบัผิด 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

เจตจ านงสุจริต 

การจดัการเร่ืองรอ้งเรียน 

EB4 

  

– 

  

  

E5 – E6 

  

EB5 

  

– 

  

  

E7 – E8 

  

EB6 

  

I1 E9 

  

EB7 

  

I2 

  

E10 

  ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบตัิงาน 
การรบัสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13 

วฒันธรรมคณุธรรม 

ในองคก์ร 

การเสริมสรา้งวฒันธรรมสุจริต 

การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

แผนป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

EB9 

  

I6 – I8 

  

– 

EB10 

  

I9 

  

– 

EB11 I10 – 

– I11 – I12 – 

คณุธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 

ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 

คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 

  

I13 – I14 

  

E14 – E15 

  
– I15 – I19 

  

– 

2 

26 

18 

22 

16 

18 

ความโปร่งใส 97.58 97.36 96.97 96.40 97.14

ความพร้อมรับผิด 97.71 95.79 94.34 92.15 92.65

ความปลอดจาก
การทุจริตฯ

97.50 98.87 98.08 96.64 95.65

วัฒนธรรม
คุณธรรมฯ

99.38 97.16 96.10 93.82 91.64

คุณธรรมการ
ท างานฯ

98.15 95.98 92.48 91.46 88.55

ความโปร่งใส 96.62 97.85 96.88 95.33 84.10

ความพร้อมรับ
ผิด

94.13 90.46 89.54 87.21 93.35

ความปลอด
จากการทุจริตฯ

97.52 93.27 94.22 93.70 96.85

วัฒนธรรม
คุณธรรมฯ

77.31 78.88 75.66 71.48 66.24

คุณธรรมการ
ท างานฯ

89.91 80.03 77.69 75.73 84.80


