
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำน ำ 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการประเมินฯ ระเบียบวิธีการประเมินฯ รวมถึงแนวทาง 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2559 นี้
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การประเมินการรับรู้  (Perception – Based) โดยใช้เครื่องมือ 
แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT และเครื่องมือ
แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment: EIT รวมถึง
การประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ตามกรอบแนวคิด ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และประเด็นข้อค าถาม ให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
และสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินของ
หน่วยงานน าไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
อีกทั้งยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรด ำเนินงำนที่ไม่โปร่งใส  

มีกำรบริหำรงำนอย่ำงไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย ก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อประเทศอย่ำงมหำศำล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้ตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบดังกล่ำว จึงได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำเครื่องมือที่จะบ่งชี้
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐขึ้น และต่อมำ 
ได้พัฒนำเป็นระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2556 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหำกำรส ำรวจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
ตำมจรรยำบรรณ กำรบริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม ตลอดจนกำรจ่ำยหรือเรียกรับสินบน  
จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยส ำรวจทั้งในมิติกำรรับรู้  (Perception – Based) คือ ส ำรวจ 
ควำมคิดเห็นของผู้ รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงำนภำครัฐ  (External 
Stakeholders) และเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) คือ ส ำรวจจำกหลักฐำนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

2. เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ได้ถูกก ำหนดเป็นมำตรกำรเสริมเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรประชุมครั้งที่ 500 – 65/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556  
จึงได้มีมติ เห็นชอบในหลักกำรให้น ำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ไปปฏิบัติในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 – 2560 
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เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้สูงขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นกำรน ำร่อง ในลักษณะขอควำมร่วมมือหน่วยงำน 
ให้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล  
(เฉพำะส ำนักงำน) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ส่วนรำชกำรส่วนกลำงระดับกระทรวงและสังกัดภำยใต้กระทรวง ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ ำนวน 259 หน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐต่ำงให้ควำมร่วมมือ 
เป็นอย่ำงดี และผลกำรประเมินพบว่ำหน่วยงำนภำครัฐมีคะแนนเฉลี่ย 72.84 คะแนน ซึ่งถือว่ำ
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูง 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำน
ภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง 

ในปี พ.ศ. 2558 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นครั้งแรก และได้ขยำยขอบเขต
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมโครงกำรไปทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กร  
ตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล (เฉพำะส ำนักงำน) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส่วนรำชกำรส่วนกลำงระดับกระทรวงและสังกัดภำยใต้กระทรวง 
ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร 
เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
รวมจ ำนวน 8,197 หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่ร่วมรับผิดชอบกำรประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) และ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น นอกจำกนี้ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐยังได้น ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) อีกด้วย  
ซึ่งปัจจุบันโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประมวลผลคะแนนในขั้นสุดท้ำย 
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ปัจจุบัน รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560 
ตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มีหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เข้ำร่วมโครงกำร  
รวมจ ำนวน 8,279 หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินฯ และหน่วยงำน 
ที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 150 หน่วยงำน ได้แก่ 
องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รัฐวิสำหกิจ และสถำบันอุดมศึกษำ 

(2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 276 หน่วยงำน ได้แก่ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กำรมหำชน 

(3) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 7,853 
หน่วยงำน ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มีหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เข้ำร่วมโครงกำร  
รวมจ ำนวน 8,294 หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินฯ และหน่วยงำน 
ที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 65 หน่วยงำน ได้แก่  
องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำนเลขำธิกำรเลขำธิกำรวุฒิสภำ และองค์กำรมหำชน 

(2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 223 หน่วยงำน ได้แก่ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง และหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค 

(3) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 7,853 
หน่วยงำน ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน  
97 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ 

(5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 
56 หน่วยงำน ได้แก่ รัฐวิสำหกิจ 
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กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
จะท ำให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงำนและในระดับประเทศ โดยในระดับหน่วยงำน 
นอกจำกจะท ำให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสแล้ว 
ยังท ำให้หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในระดับประเทศนั้น จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทั่วประเทศมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและสุจริต หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ 
มีขั้นตอนและระบบกำรท ำงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม ส่งผลให้ในภำพรวมของประเทศ 
มีแนวโน้มกำรทุจริตที่ลดลงและหน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชำชนสูงสุด 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ถือเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทยที่ส ำรวจเกี่ยวกับควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ ส ำนักงำน ป.ป.ช. คำดหวังว่ำหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
จะให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูลที่แท้จริง เพ่ือให้กำรประเมินสะท้อนถึงระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงชัดเจนที่สุด และหวังว่ำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จะเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินในกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น และน ำไปสู่ 
กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยสู่ระดับสำกล  
ได้ในที่สุด 
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บทที่ 2 
แนวคิดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหำในกำรประเมินต้องมีควำมตรง (Validity) และครอบคลุมในคุณลักษณะ

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล รวมไปถึงควำมโปร่งใสที่หน่วยงำนภำครัฐพึงจะ
ปฏิบัติ ต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตตำมที่ระเบียบหรือกฎหมำยก ำหนด และต้องมีลักษณะ 
ไม่เฉพำะเจำะจงจนเกินไป เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทุกรูปแบบสำมำรถเข้ำรับกำรประเมินได้ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเนื้อหำของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีเนื้อหำของกำรประเมิน ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
(3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) 

2.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเข้ำรับกำรประเมินผลในปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2559 ส ำนักงำน ป.ป.ช.  จะด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ ง ใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำร 
รวมจ ำนวน 8,279 หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล และหน่วยงำน 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 150 หน่วยงำน ได้แก่ 
ส ำนักงำนศำล องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รัฐวิสำหกิจ และสถำบันอุดมศึกษำ 

(2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 276 หน่วยงำน ได้แก่ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กำรมหำชน 

(3) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบกำรประเมินฯ จ ำนวน 7,853 
หน่วยงำน ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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2.1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ระยะเวลำในกำรประเมินฯ จะด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยก ำหนดห้วงเวลำในกำรจัดเก็บแบบส ำรวจทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 
(1) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ทำงไปรษณีย์ซึ่งต้องอำศัยระยะเวลำในกำรตอบกลับ อำจด ำเนินกำรจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ทำงไปรษณีย์ซึ่งต้องอำศัยระยะเวลำในกำรตอบกลับ อำจด ำเนินกำรจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

(3) แบบส ำ รวจ ใช้หลั กฐำน เชิ งประจั กษ์  Evidence – Based Integrity & 
Transparency Assessment จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

2.1.4 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

ใช้วิธีวิจัยที่ส ำคัญ 2 วิธี คือ 
(1) กำรวิจัยจำกเอกสำร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจำกเอกสำร

หรือหลักฐำน ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & 
Transparency Assessment โดยให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ ระบบ หรือขั้นตอนที่หน่วยงำนด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำนประกอบ 
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ 

(2) กำรวิจัยจำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น กำรรับรู้ และประสบกำรณ์จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบค ำถำมตำมแบบ
ส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment และแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำร และพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ เรื่องควำมโปร่งใส  
ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงให้สอดคล้องและเหมำะสม
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หมายเหตุ: 
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
(กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองคก์ร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 
(กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment 
(กำรประเมินจำกหลกัฐำนเชิงประจักษ์) 

 2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และประเด็นส ารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 แผนผังกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrity & Transparency Assessment

ความโปร่งใส
(Transparency)

กำรด ำเนินงำนขององคก์ร
(Organization Operation) EIT และ EBIT

ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร
(Organization Complaint System) EIT และ EBIT

ความพร้อมรับผิด
(Accountability)

ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่
(Accountability on Duties) EIT

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

(Corruption – Free)

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
(Perceived Corruption) EIT

ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต
(Experienced Corruption) EIT

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture) IIT

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
(Anti – Corruption Practices) IIT และ EBIT

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
(Work Integrity)

กำรบริหำรงำนบุคคล
(Personnel Management) IIT

กำรบริหำรงบประมำณ
(Budget Execution) IIT

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
(Fairness in Work Assignment) IIT
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ความโปร่งใส (Transparency)

กำรด ำเนินงำนขององค์กร
(Organization Operation)

กำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

กำรมีส่วนร่วม

ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน

ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร
(Organization Complaint System)

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน

ช่องทำงกำรร้องเรียน

กำรแจ้งผลร้องเรียน

รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และประเด็นส ารวจการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
ดัชนีควำมโปร่งใส หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจขอ ง

หน่วยงำนที่มีควำมโปร่งใส กำรมีระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล 
(Good Governance) ด้วยควำมเป็นธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์บนพื้นฐำนข้อเท็จจริงจำกเอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

(1.1) กำรด ำเนินงำนขององค์กร (Organization Operation) ประเมิน
จำกมุมมองกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับกำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

(1.2) ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) 
ประเมินจำกมุมมองกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียและจำกหลักฐำน 
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบกำรร้องเรียนของหน่วยงำน โดยแบ่งเป็นประเด็นกำรประเมิน ได้แก่ 
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทำง กำรร้องเรียน และกำรแจ้งผลร้องเรียน 

แผนภาพตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส 
วิธีการ
ประเมิน 

ควำมโปร่งใส 
(Transparency) 

กำรด ำเนินงำน 
ขององค์กร 

(Organization 
Operation) 

กำรให้และเปิดเผยข้อมลู
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

กำรให้ข้อมูลหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน Q1 EIT 
กำรเผยแพร่ข้อมลูกำรให้บริกำรตำ่งๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และ
สถำนท่ีให้บริกำรอยำ่งชัดเจน 

Q2 EIT 

กำรเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลำที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน Q3 EIT 
กำรให้ข้อมูลเกีย่วกับกำรให้บริกำร เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี) 
และเอกสำรประกอบอ่ืนๆ อย่ำงชัดเจน 

Q4 EIT 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง EB1 EBIT 
กำรเปิดเผยข้อมลูกำรจัดซื้อจดัจ้ำงรำยโครงกำร ให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนเว็บไซต์ 
หรือสื่ออ่ืนๆ 

EB2 EBIT 

กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรกำรจดัซื้อจัดจำ้ง EB3 EBIT 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสม Q6 EIT 

กำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก EB4 EBIT 
ควำมเป็นธรรม/ 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

กำรให้บริกำรโดยไมเ่ลือกปฏบิัต ิ Q7 EIT 
ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก EB5 EBIT 

กำรมีส่วนร่วม กำรมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในภำรกิจหลักของหน่วยงำน EB6 EBIT 
ผลสัมฤทธ์ิ 

กำรปฏิบัตริำชกำร 
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน Q8 EIT 

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

กำรมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลัก EB7 EBIT 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (ต่อ) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส 
วิธีการ
ประเมิน 

 

ระบบ 
กำรร้องเรียน
ขององค์กร 

(Organization 
Complaint 
System) 

กำรตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน 

กำรร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำร หรือขั้นตอน หรือระยะเวลำกำรให้บรกิำรของ
หน่วยงำน 

Q10 EIT 

กำรแก้ไขข้อร้องเรยีนของผู้ร้องเรยีนอย่ำงเหมำะสม (เช่น ขั้นตอนระยะเวลำ 
กระบวนกำรรับและแก้ไขปญัหำขอ้ร้องเรียน เป็นต้น) 

Q10–1 EIT 

กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน EB8 EBIT 
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนทีผู่้ร้องเรียนใช้บริกำร Q10–2 EIT 
ระบบให้ผูร้้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง Q11 EIT 

ช่องทำงกำรร้องเรียน กำรมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรทีส่ะดวก Q9 EIT 
กำรแจ้งผลร้องเรียน กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน 

ให้ผู้ร้องเรียน 
Q10–3 EIT 

 หมายเหตุ: EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร) 
   EBIT คือ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจกัษ์) 
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ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)

ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี
(Accountability on Duties)

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของ

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของงำน  
ดัชนีนี้จะวัดระดับควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่  (Accountability on Duties)  
ของผู้ปฏิบัติงำน คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ และ 
มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็น
ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ควำมรับผิดชอบ  
ตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
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12 | ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 
ควำมพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ควำมรับผิดชอบ 
ตำมกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 

(Accountability on Duties) 

ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำท่ี Q12 EIT 
ควำมสุภำพ ควำมกระตือรือร้น เต็มใจ กำรท ำงำนรวดเร็ว และมุ่งผลส ำเร็จของงำน  Q13 EIT 

 หมายเหตุ: EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร) 
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ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free)

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต 
(Perceived Corruption)

ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต
(Experienced Corruption)

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 (Corruption – Free Index) 

ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง พฤติกรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีกำรด ำเนินกำรโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนในระหว่ำงกำรส่งมอบบริกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ  
กำรเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง  
หำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีพฤติกรรมเหล่ำนี้มำก และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน
ตำมกระบวนกำรมำตรฐำนหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
หน่วยงำนมีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

ดัชนีนี้จะวัดระดับกำรรับรู้จำก 2 มุมมอง ได้แก่ กำรรับรู้ข้อมู ล 
กำรทุจริต (Perceived Corruption) และประสบกำรณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(3.1) กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจำก
ควำมคิดเห็นที่ เป็นกำรรับรู้หรื อ เคยรับ ฟัง เกี่ ยวกับกำรรับสิน บนในรูปแบบต่ำงๆ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรที่เป็นพิเศษจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐ รวมถึงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทน
บำงอย่ำงส ำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนๆ 

(3.2) ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต (Experienced Corruption) ประเมิน
จำกควำมคิดเห็นที่ เป็นประสบกำรณ์ตรงที่ เกี่ยวกับกำรถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร  
ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน  
ที่ให้บริกำร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 
ควำมปลอดจำกกำรทุจริต

ในกำรปฏิบัติงำน 
(Corruption – Free) 

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต 
(Perceived Corruption) 

กำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไป 
สถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยน
กับกำรให้บริกำรตำมหน้ำท่ี 

Q14 EIT 

กำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด 
ของเจ้ำหน้ำท่ีที่ให้บริกำรเป็นเรื่องปกติธรรมดำ 

Q15 EIT 

เจ้ำหน้ำท่ีที่ให้บริกำรไดม้ีกำรเอื้อประโยชน/์เลือกปฏิบัตติ่อผู้ใช้บริกำรบำงคน
เนื่องจำกควำมสมัพันธ์ส่วนตัว 

Q16 EIT 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำรมีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรม หรือมีกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบำงอย่ำงส ำหรบัตนเอง 
และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

Q17 EIT 

ประสบกำรณ์ตรง 
กำรทุจริต 

(Experienced Corruption) 

กำรถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน 

Q18 EIT 

 หมายเหตุ: EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร) 
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร 
(Anti - Corruption Practices)

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐ 

มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตำมประมวล
จริยธรรม จรรยำวิชำชีพ และมีระบบกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดัชนีนี้เป็นกำรประเมินกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
และจำกข้อเท็จจริงของเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ของหน่วยงำน ตลอดจนข้อมูลกำรถูกชี้มูล
ควำมผิดจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำน ป.ป.ท. มำใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(4.1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินกำรรับรู้
จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปตำม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรโดยยึดควำมส ำเร็จ ควำมมีมำตรฐำน ควำมมีคุณภำพ  
ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน 

(4.2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร (Anti – Corruption Practices) 
ประเมินกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรเผยแพร่แนวควำมคิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน กระบวนกำรตรวจสอบ
และลงโทษผู้กระท ำควำมผิด กำรรับเงินพิเศษ กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก  
กำรรับของขวัญ กำรรับเงิน และกำรรับสิทธิประโยชน์ในเทศกำลต่ำงๆ 

ส่วนกำรประเมินข้อเท็จจริงจำกเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ของ
หน่วยงำนนั้น เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กำรรวมกลุ่ม 
เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอดจน
กำรถูกชี้มูลควำมผิดจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำน ป.ป.ท. ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมนิ 

วัฒนธรรมคณุธรรม 
ในองค์กร  

(Integrity Culture) 

วัฒนธรรมองค์กร  
(Organization Culture) 

กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม Q1 IIT 
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีอย่ำงมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตยส์ุจริตและรับผิดชอบ Q2 IIT 
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชนส์่วนตน กลุม่ 
หรือพวกพ้องและไมม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน  

Q3 IIT 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย Q4 IIT 
กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว อัธยำศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ Q5 IIT 
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง Q6 IIT 
กำรปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ Q7 IIT 
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร Q8 IIT 

กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
ขององค์กร 

(Anti – Corruption 
Practices) 

 

กำรรับรู้ถึงแผนปฏิบตัิกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ Q9 IIT 
กำรเผยแพร่หลักกำร แนวควำมคดิ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทจุริต เช่น มีเวที บอร์ด 
เว็บไซต์ หรือช่องทำงอื่นๆ 

Q10 IIT 

กำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
แก่บุคลำกรในหน่วยงำน  

Q11 IIT 

กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและ
กระบวนกำรจดักำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

Q12 IIT 

หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/ควบคมุภำยใน มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ Q13 IIT 
ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้  Q14 IIT 
กำรน ำผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ 
และป้องกันกำรทุจรติได ้

Q15 IIT 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) (ต่อ) 

 ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
 กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

ขององค์กร 
(Anti – Corruption 

Practices) 

กำรติดตำมและตรวจสอบผู้กระท ำกำรทุจริต Q16 IIT 
กระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจรติ Q17 IIT 
กำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร Q18 IIT 
กำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอ้ง Q19 IIT 
กำรรับเงินพิเศษ กำรเรีย่ไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือ 
กำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

Q20 IIT 

กำรรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคญัตำ่งๆ เช่น  
ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลค่ำเกิน 3,000 บำท 

Q21 IIT 

กำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน (เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน ภำคประชำชน) เพื่อป้องกันกำรทุจริตได ้

Q22 IIT 

กำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน EB9 EBIT 
กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต EB10 EBIT 
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส EB11 EBIT 
กำรถูกช้ีมูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน EB12 ประสำนขอข้อมูล 

จ ำนวนเรื่องร้องเรียน 
ที่ถูกช้ีมูลควำมผดิ 

จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

 หมายเหตุ: IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร) 
   EBIT คือ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจกัษ์)
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(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน หมำยถึง ระบบกำรบริหำรงำน

ของหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดียึดระบบคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

ดัชนีนี้เป็นกำรวัดระบบกำรบริหำรงำนงำนภำยในหน่วยงำน ในเรื่อง
ของกำรบริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ได้แก่ กำรสรรหำ กำรพัฒนำและกำรรักษำทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงบประมำณ (Budget 
Execution) ยึดหลักควำมคุ้มค่ำ หมำยถึง หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำรและตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และควำมเป็นธรรม
ในกำรมอบหมำยงำน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักกำรค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยดัชนีนี้เป็นประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐภำยในหน่วยงำน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ 

(5.1) กำรบริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) ประเมินจำก
ประสบกำรณ์ตรงและกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

(5.2) กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Execution) ประเมินกำรรับรู้
จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 

(5.3) ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน ( Fairness in Work 
Assignment) ประเมินจำกประสบกำรณ์ตรงและกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน 

แผนภาพตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity 
Index) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
(Work Integrity)

กำรบริหำรงำนบุคคล
(Personnel Management)

ประสบกำรณ์ตรง

กำรรับรู้

กำรบริหำรงบประมำณ
(Budget Execution)

กำรรับรู้

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน 
(Fairness in Work Assignment)

ประสบกำรณ์ตรง

กำรรับรู้
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมนิ 

คุณธรรม 
กำรท ำงำน 

ในหน่วยงำน 
(Work Integrity) 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
(Personnel 

Management) 
 

ประสบกำรณ์ตรง ค่ำตอบแทนท่ีไดร้ับมีควำมเป็นธรรมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ Q23 IIT 
กำรรับรู ้ ควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
Q24 IIT 

กำรประเมินควำมดีควำมชอบของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน Q25 IIT 
ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง  
ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ที่มีต่อกำรคัดเลือก กำรบรรจุ  
กำรแต่งตั้ง กำรโอนยำ้ย กำรให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

Q26 IIT 

ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรคดัเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสมัมนำ 
กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

Q27 IIT 

ควำมคุ้มค่ำของกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรได้รับทุนกำรศึกษำ Q28 IIT 
ควำมชัดเจนในกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำท่ี Q29 IIT 
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ให้อยู่ปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน 

Q30 IIT 

กำรเปลีย่นงำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น Q31 IIT 
กำรเปลีย่นงำนในต ำแหน่งที่สูงกวำ่ในองค์กรอื่น Q32 IIT 

กำรบริหำร
งบประมำณ 

(Budget Execution) 

กำรรับรู ้ กำรบริหำรงำนงบประมำณที่มคีวำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ Q33 IIT 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถงึควำมคุ้มค่ำและประหยดั Q34 IIT 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยคำ่ท ำงำนล่วงเวลำ หรือ 
กำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำง 

Q35 IIT 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณผิดวัตถุประสงค ์ Q36 IIT 
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 ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) (ต่อ) 
ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมนิ 

 ควำมเป็นธรรม 
ในกำรมอบหมำยงำน 
(Fairness in Work 

Assignment) 

ประสบกำรณ์ตรง กำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำนรำชกำร Q41 IIT 
กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำน หรือมีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน Q43 IIT 
ควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำน Q44 IIT 
ภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีมีควำมชัดเจน Q45 IIT 

กำรรับรู ้ กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีอิสระในกำรปฏิบตัิงำนภำยใต้ขอบเขต
หน้ำท่ีได้อย่ำงเต็มที ่

Q37 IIT 

กำรเปิดโอกำสให้มีกำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกตำ่งได้ Q38 IIT 
บุคลำกรในหน่วยงำนไดร้ับค ำสั่งทีไ่ม่เป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำน 
โดยไม่มสีำเหตุอันควร 

Q39 IIT 

กำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำทีโ่ดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

Q40 IIT 

กำรไม่ปฏิบัตติำมกำรร้องขอ/สั่งดว้ยวำจำของผู้บังคับบัญชำ จะได้รบัผลกระทบ
ทำงลบต่อกำรท ำงำนหรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งที่ของตน 

Q42 IIT 

 หมายเหตุ: IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร) 
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โดยสรุปแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณ
สำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้น
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำก
ปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้เกิด
กำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำน  
ก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำ ไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและ
ปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรรณรงค์และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ควำมส ำคัญกับ  
กำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน หน่วยงำนจะทรำบถึง
ประเด็นในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่ 
กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น ได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้รับบริกำรจำกทุกภำคส่วน และเป็นหน่วยงำนภำครัฐต้นแบบในกำรด ำเนินงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงำนเกิดกำรตระหนักเกี่ยวกับ  
กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทุกๆ ด้ำน ส่วนกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหน่วยงำนนั้น จะต้องอำศัยควำมจริงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกำรให้ควำมใส่ใจ 
ในกำรน ำผลกำรประเมินไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติ  ซึ่ งอำ จจะไม่สำมำรถท ำให้ เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงำนหรือสังคมได้ในเวลำอันรวดเร็ว แต่หำกหน่วยงำนเกิด 
กำรตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับคุณธรรมในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น ย่อมเกิดกำรเรียนรู้ และ
ปลูกฝังบรรทัดฐำนและค่ำนิยมที่ดีต่อหน่วยงำนและเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ในที่สุด 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
3.1 ตัวแปรในการประเมิน 

ตัวแปรในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ได้แก่ 

3.1.1 ตัวแปรประชำกรศำสตร์ แสดงถึงข้อมูลพ้ืนฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ 
ซึ่งอำจจ ำแนกเป็นตัวแปรเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น 

3.1.2 ตัวแปรคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) แสดงถึงระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจจ ำแนกได้ดังนี้ 

(1) ตัวแปรคะแนน ITA รำยดัชนี ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดย่อย 
(2) ตัวแปรคะแนน ITA รำยแบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal แบบส ำรวจ

ควำมคิดเห็น External และแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) 

3.2 หลักการก าหนดเครื่องมือในการประเมิน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นกำรส ำรวจพฤติกรรมของหน่วยงำน ทั้งในระดับหน่วยงำน คือ ส ำรวจ
เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรของหน่วยงำน และในระดับบุคคล คือ ส ำรวจ
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกของหน่วยงำน โดยใช้แนวทำงกำรวิจัย  
เชิงผสมผสำน (Mixed Methods Research) ในกำรออกแบบเครื่องมือในกำรส ำรวจ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 กำรประเมินด้วยเทคนิควิธีเชิงคุณภำพ (Qualitative Method) เป็นกำรประเมิน
บนพ้ืนฐำนหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ซึ่งเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำน 
ในระดับหน่วยงำน โดยมีลักษณะกำรศึกษำจำกเอกสำร (Document Research) จำกกำรให้
หน่วยงำนตอบแบบส ำรวจพร้อมให้แนบเอกสำรหลักฐำนที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือแสดงถึง 
กำรด ำเนินกำรตำมแบบส ำรวจอย่ำงแท้จริง ได้แก่  แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ ระบบ หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน รวมไปถึง
ข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

2.2.2 กำรประเมินด้วยเทคนิควิธีเชิงปริมำณ (Quantitative Method) เป็นกำรประเมิน
บนพ้ืนฐำนกำรรับรู้  (Perception – Based) ซึ่ งเก็บข้อมูลในระดับบุคคล ในลักษณะ 
กำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) และมีแบบส ำรวจในลักษณะแบบ 
มำตรส่วนประมำณค่ำ (Likert’s Scale) ได้แก่ 
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(1) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal ( Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT) เก็บข้อมูลกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนต่อหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External (External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT) เก็บข้อมูลกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกต่อหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

3.3 เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินรำยละเอียดดังนี้ 
3.3.1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal (Internal Integrity & Transparency 

Assessment) เป็นแบบส ำรวจแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Likert’s Scale) เพ่ือส ำรวจ 
กำรรับรู้หรือควำมคิดเห็น (Perception) มุ่งเน้นส ำรวจในดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก 

3.3.2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External (External Integrity & Transparency 
Assessment) เป็นแบบส ำรวจแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Likert’s Scale) เพ่ือส ำรวจ 
กำรรับรู้หรือควำมคิดเห็น (Perception) มุ่งเน้นส ำรวจในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
และดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดตำมภำคผนวก ข 

3.3.3 แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) (Evidence – 
Based Integrity & Transparency Assessment) เป็นแบบส ำรวจเพ่ือสอบถำมเกี่ ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน รวมไปถึงกำรถูกชี้มูลควำมผิดของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และให้แสดงเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรตอบแบบส ำรวจ มุ่งเน้น
ส ำรวจในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4.1 กำรก ำหนดคุณลักษณะประชำกร 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำแนกตำมประเภทแบบส ำรวจได้ดังนี้ 

(1) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal ก ำหนดให้ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่ภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และมีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External ก ำหนดให้ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่ 
ประชำชน บุคคลภำยนอกหน่วยงำน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ ที่เป็น
ผู้มำรับบริกำร/เป็นลูกค้ำ/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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(3) แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ก ำหนดให้
ประชำกรเป้ำหมำย คือ หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

3.4.2 กำรคัดเลือกตัวอย่ำง 
กำรคัดเลือกตัวอย่ำงเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น 

จะต้องมีหลักกำรคัดเลือกตัวอย่ำงตำมหลักวิชำกำรด้วย เพ่ือให้ตัวอย่ำงในกำรประเมิน 
มีลักษณะควำมเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุด ดังนี้ 

(1) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal ก ำหนดให้คัด เลือกตัวอย่ำง 
ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยตัวอย่ำงจะต้องมี 
กำรกระจำยครอบคลุมทุกประเภทหรือระดับของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และมีสัดส่วนจ ำนวน
ตำมประเภทหรือระดับของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ซึ่งรวมแล้วมีขนำด ดังนี้ 

(1.1) กรณีหน่วยงำนมีจ ำนวนประชำกรมำกกว่ำ 100 รำย ขนำด
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำนวนหน่วยงำนละอย่ำงน้อย 100 ตัวอย่ำง 

(1.2) กรณีหน่วยงำนมีจ ำนวนประชำกรไม่เกิน 100 รำย ขนำดตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรประเมินให้เป็นไปตำมหลักควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักวิชำกำร 

(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External ก ำหนดให้คัดเลือกตัวอย่ำง 
ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยตัวอย่ำงจะต้องมี 
กำรกระจำยครอบคลุมทุกประเภทหรือระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำน 
และมีสัดส่วนจ ำนวนตำมประเภทหรือระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำน  
ซึ่งรวมแล้วมีขนำด ดังนี้ 

(2.1) กรณีหน่วยงำนมีจ ำนวนประชำกรมำกกว่ำ 100 รำย ขนำด
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวนหน่วยงำนละอย่ำงน้อย 100 ตัวอย่ำง 

(2.2) กรณีหน่วยงำนมีจ ำนวนประชำกรไม่เกิน 100 รำย ขนำดตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรประเมินให้เป็นไปตำมหลักควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักวิชำกำร 

(3) แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ก ำหนดให้
เก็บข้อมูลจำกหน่วยงำนที่รับกำรประเมินทุกหน่วยงำน 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเครื่องมือมีรำยละเอียด ดังนี้ 
3.5.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal ก ำหนดให้เก็บ

ข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์  
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรส ำรวจทำงอ่ืนๆ ที่มีควำมเหมำะสม แต่จะต้อง
เป็นกำรเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นในกำรตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้  กำรเก็บ
ข้อมูลจะไม่มีกำรระบุตัวตนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
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3.5.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจควำมคิดเห็น External ก ำหนดให้เก็บ
ข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์  
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรส ำรวจทำงอ่ืนๆ ที่มีควำมเหมำะสม แต่จะต้อง
เป็นกำรเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นในกำรตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้  กำรเก็บ
ข้อมลูจะไม่มีกำรระบุตัวตนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

3.5.3 วิ ธี ก ำ ร เ ก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล แบบส ำ ร วจ ใช้ ห ลั ก ฐ ำน เชิ งปร ะจั กษ์   
(Evidence – Based) ก ำหนดให้เก็บข้อมูลโดยจัดส่งแบบส ำรวจให้หน่วยงำนที่ เข้ำรับ 
กำรประเมินตอบแบบส ำรวจพร้อมแสดงเอกสำรหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำรตอบ  
แล้วจัดส่งคืนแก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล รำยละเอียดแนวทำงกำรตอบ 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) เป็นไปตำมภำคผนวก ง 

3.5.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผลจะรวบรวมข้อมูลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำน 
ป.ป.ท. 
ตารางสรุปลักษณะประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล 

แบบส ารวจ ลักษณะประชากร จ านวนตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล 
IIT เจ้ำหน้ำท่ีภำยในของ

หน่วยงำนท่ีเข้ำรับ 
กำรประเมนิที่ปฏิบตัิงำน 
ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 และมีอำยุ 
กำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 
1 ป ี

100 ตัวอย่ำง  
(กรณีมีประชำกร
น้อยกว่ำ 100 รำย 
จะก ำหนดขนำด
ตำมหลักวิชำกำร) 

สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random 
Sampling) โดยม ี
กำรกระจำยครอบคลุม
และมสีัดส่วนจ ำนวน
ตำมประเภทหรือระดับ
ของเจ้ำหน้ำท่ี 
ในหน่วยงำน 

กำรสมัภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ 
กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ 
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์ 
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
กำรส ำรวจทำงอื่นๆ ที่มี
ควำมเหมำะสม 

EIT ผู้รับบริกำรหรือผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก
ของหน่วยงำนท่ีเข้ำรับ
กำรประเมิน  
ในปีปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 

100 ตัวอย่ำง  
(กรณีมีประชำกร
น้อยกว่ำ 100 รำย 
จะก ำหนดขนำด
ตำมหลักวิชำกำร) 

สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random 
Sampling) โดยม ี
กำรกระจำยครอบคลุม
และมสีัดส่วนจ ำนวน
ตำมประเภทหรือระดับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกของหน่วยงำน 

กำรสมัภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ 
กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ 
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์ 
กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
กำรส ำรวจทำงอื่นๆ ที่มี
ควำมเหมำะสม 

EBIT หน่วยงำนท่ีเข้ำรับ 
กำรประเมิน 

– เก็บข้อมูลจำกหน่วยงำน
ทีเ่ข้ำรับกำรประเมิน 

จัดส่งแบบส ำรวจให้
หน่วยงำนท่ีเข้ำรับ 
กำรประเมินตอบ 
แบบส ำรวจพร้อมแสดง
เอกสำร/หลักฐำน 
ส่วนข้อมูลกำรถูกช้ีมูล
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แบบส ารวจ ลักษณะประชากร จ านวนตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล 
ควำมผิด หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
จะรวบรวมข้อมูลจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

 

3.6 เกณฑ์การประเมินผล 
ค่ำคะแนนของผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ มีค่ำคะแนนระหว่ำง 0  – 100 คะแนน วิเครำะห์ข้อมูลโดยให้น้ ำหนัก 
แต่ละข้อค ำถำมในแบบส ำรวจจำก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal  
แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External และแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) 
โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 80 – 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก 

 60 – 79.99  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง 

 40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปำนกลำง 

 20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำ 

 0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก 
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บทที่ 4 
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4.1 แผนการด าเนนิการ 

ขั้นตอนและช่วงเวลำของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ จะขึ้นอยู่กับแผนกำรด ำเนินกำรที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
ได้ก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงได้ภำยในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 ขั้นตอนและช่วงเวลำของกำรประเมินฯ จะมีรำยละเอียดโดยประมำณ ดังนี้ 

ไตรมาส การด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 2 ● ประชุมช้ีแจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ไตรมาสที่ 2 ● ประสำนขอข้อมูลที่ ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ไตรมาสที่ 3 ● เก็บข้อมูลแบบส ำรวจกำรรับรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน  

(แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal) 
● เก็บข้อมูลแบบส ำรวจกำรรับรู้ส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน 
(แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External) 
● เก็บข้อมูลแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based 

ไตรมาสที่ 3 ● ตรวจสอบและประมวลผลคะแนน 

ไตรมาสที่ 4 ● จัดส่งผลกำรให้คะแนนตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence – Based ให้ หน่ วยงำนที่ เ ข้ ำ รั บกำรประ เมิน  เพื่ อ เข้ ำ สู่
กระบวนกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ 

ไตรมาสที่ 4 ● จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้กับหน่วยงำนที่ต้องใช้ผลกำรประเมินฯ ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
● จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้กับ
หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรประเมิน 

ไตรมาสที่ 4 ● ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
● จัดงำนมอบรำงวัลให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ที่มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
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4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ดังนี้ 
4.2.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล หมำยถึง หน่วยงำนที่จัดตั้งงบประมำณ

และรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรส ำรวจและประเมินผล ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

4.2.2 ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษำ หมำยถึง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรประเมินผลว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 

4.2.3 หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน หมำยถึง หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ 
ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ 

4.3 ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
4.3.1 ก่อนการประเมิน 

(1) ก ำหนดผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนและเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจง 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

(2) จัดเตรียมและส่งมอบรำยละเอียดข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลตำมที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจ
ข้อมูลก ำหนด หรือข้อมูลที่จ ำเป็นอื่นๆ ในกำรเก็บข้อมูล โดยมีรำยละเอียดกำรจัดเตรียมข้อมูล 
ดังนี้ 

(2.1)  ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ส ำหรับใช้ในกำรประเมิน
 ตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal 

หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจัดเตรียมข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และมีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
โดยระบุชื่อ–นำมสกุล สังกัด ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) และ  
E–mail รำยละเอียดแบบฟอร์มตำมภำคผนวก จ 

(2.2) ข้อมูลผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน ส ำหรับ
 ใช้ในกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็น External 

หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดของ
ประชำชน บุคคลภำยนอกหน่วยงำน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ ที่เป็น
ผู้มำรับบริกำร/เป็นลูกค้ำ/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมิน โดยระบุ ชื่อ–นำมสกุล ประเภท/เรื่องในกำรติดต่อกับหน่วยงำน สถำนที่ท ำงำน 
ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) และ E–mail รำยละเอียดแบบฟอร์ม
ตำมภำคผนวก ฉ 
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ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำจะเป็นผู้ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนของหน่วยงำน 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน ในกำรขอข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ผู้รับบริกำร และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือน ำไปคัดเลือกและก ำหนดเป็น 
กลุ่มตัวอย่ำงตำมหลักวิชำกำร ในกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
Internal และแบบส ำรวจควำมคิดเห็น External ต่อไป 

4.3.2 ระหว่างการประเมิน 
(1) ตอบค ำถำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) 

พร้อมทั้งแนบเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบ (1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน) และจัดส่งให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 

(2) พิจำรณำคะแนนเบื้องต้นตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based) หำกประสงค์จะอุทธรณ์คะแนน ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/
ที่ปรึกษำ โดยกำรจัดส่งเอกสำร/หลักฐำนเพ่ิมเติมหรือเอกสำร/หลักฐำนใหม่เท่ำนั้น  
ภำยในระยะเวลำ 15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำก ำหนด หำกพ้นก ำหนด 
จะถือว่ำได้ยืนยันผลกำรประเมินตำมที่แจ้ง  รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรขออุทธรณ์ 
ตำมภำคผนวก ช 

กรณีที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบแล้ว แต่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ไม่เห็นด้วย 
กับผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมินแจ้งประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ 
ที่ปรึกษำภำยในระยะเวลำ 15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำก ำหนด โดยผู้รับจ้ำง
ส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำจะเป็นผู้รวบรวมและส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 
เพ่ือส่งผลกำรอุทธรณ์ พร้อมเอกสำร/หลักฐำน และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป 

4.3.3 หลังการประเมิน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ มีวัตถุประสงค์ประกำรหนึ่ง คือ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบแนวทำง 
ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ดังนั้น 
หน่วยงำนที่ เข้ำรับกำรประเมินควรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงมี
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นส ำหรับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน น ำไปปรับใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรน ำผลกำรประประเมินฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ศึกษำรำยละเอียดคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในแต่ละดัชนีและตัวชี้วัดให้เกิดควำมเข้ำใจ 
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(2) ประเมินวิเครำะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

(3) ก ำหนดหัวข้อและประเด็นที่หน่วยงำนจะต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
(4) ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรปรับปรุง ซึ่งอำจเป็นกลุ่มภำรกิจ ส ำนัก 

หน่วยงำนภำยในหรือระบบกำรท ำงำนที่จะต้องพัฒนำและจัดท ำขึ้นเพ่ิมเติม 
(5) วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เช่น นโยบำย

ผู้บริหำร งบประมำณ กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สภำพสังคม วัฒนธรรมองค์กร 
โครงสร้ำงองค์กร เป็นต้น 

(6) ศึกษำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนในเรื่องคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

(7) ศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ ตำมรำยงำนผล
กำรประเมินฯ เพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ หรือแนวทำงตำมหลักวิชำกำรและทฤษฎี 
บริหำรองค์กร 

(8) ประมวลผลกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ ข้ำงต้น และก ำหนดวัตถุประสงค์หลัก 
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

(9) จัดท ำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ที่มีควำมเหมำะสมในกำรปรับปรุง
พัฒนำเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

(10) ติดตำมและประเมินผลโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง 

4.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บทบำทหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนกำรประเมินฯ ของหน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบกำรประเมินผล ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษำ และหน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมิน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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 ตารางบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

ไตรมำสที่ 1  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ งใสในกำ รด ำ เ นิ น ง ำนขอ ง
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 

  

 ก ำหนดรำยละเอียดทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับกำรประเมินฯ 

  

ไตรมำสที่ 2  จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

 ก ำหนดผู้ประสำนงำนของหน่วยงำน 
 เข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 

  ศึกษำและวิเครำะห์ประชำกร (เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน ผู้รับบริกำร และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย) ของหน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมินเพ่ือก ำหนดจ ำนวนและ
ประเภทของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บ
ข้อมูล รวมถึงออกแบบและวำงแผน
กระบวนกำรเก็บข้อมูล 

 จัดเตรียมและส่งมอบรำยละเอียดข้อมูล
ของประชำกร  (ทั้ ง เจ้ ำหน้ ำที่ ภ ำย ใน
หน่วยงำน ผู้ รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย) ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลตำมที่ 
ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูลก ำหนด หรือข้อมูล 
ที่จ ำ เป็นอ่ืนๆ ในกำรเก็บข้อมูล ให้แก่ 
ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ 
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

ไตรมำสที่ 2   รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่ำงให้ได้ตำมผลกำรวิเครำะห์  
โดยส่วนหนึ่ ง  อำจประสำนงำนกับ 
ผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินเพ่ือขอรำยละเอียดข้อมูล
ของประชำกร (ทั้งเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) หรือข้อมูลที่จ ำเป็น อ่ืนๆ  
ในกำรเก็บ 

 

ไตรมำสที่ 3  ก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูลฯ ให้เป็นไป
ตำมสัญญำจ้ำงตำมหลักวิชำกำร 
และแผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 เก็บข้อมูลของหน่วยงำนที่ เข้ ำรับ 
กำรประเมินจำกแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal 
2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External 

 

 รวบรวมแบบส ำรวจใช้หลักฐำน 
เชิ งประจักษ์  Evidence – Based 
ของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
แล ะจั ด ส่ ง ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ ำ ง ส ำ ร ว จ / 
ที่ปรึกษำ 

 ตรวจสอบกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจฯ 
และ เอกสำร /หลั กฐ ำนประกอบ 
กำรตอบของหน่ ว ย ง ำนที่ เ ข้ ำ รั บ 
กำรประเมิน 

 ตอบค ำ ถ ำมแบบส ำ ร ว จ ใช้ หลั ก ฐ ำน 
เชิงประจักษ์ Evidence – Based พร้อมทั้ง
แนบเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบ 
และจั ดส่ ง ให้ หน่ ว ย ง ำนที่ รั บผิ ดชอบ 
กำรประเมินผล 
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ไตรมำสที่ 3  รวบรวมข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิด

ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 
และส ำนักงำน ป.ป.ท. และส่งมอบ
ให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ 

 รวบรวมข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิดของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจำกหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 

 ประมวลผลกำรประเมินเบื้องต้น 

 

ไตรมำสที่ 4  ส่ งผลกำร อุทธรณ์ ให้ ส ำนั กงำน 
ป.ป.ช. โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

- หำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินเห็นด้วยกับผลกำรอุทธรณ์
ให้ แ จ ้ง ร ำ ย ชื ่อ ห น ่ว ย ง ำ น ที ่
เห็นด้วยกับผลกำรอุทธรณ์ไปยัง
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อทรำบ 

-  ห ำ กห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ ข้ ำ รั บ 
กำรประ เมิ น ไม่ เห็ นด้ ว ยกับผล 
กำรอุทธรณ์ ให้ส่งผลกำรอุทธรณ์ 
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำน และ
ประเด็นที่ ไม่ เห็นด้วยกับผลกำร
อุทธรณ์ ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ช.  
เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป 

 จัดส่งผลกำรให้คะแนนตำมแบบส ำรวจ
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – 
Based ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ ข้ ำ รั บ 
กำรประเมินพิจำรณำอุทธรณ์ 

 พิจำรณำกำรขออุทธรณ์และแจ้งผล 
กำรพิจำรณำให้หน่วยงำนที่ เข้ำรับ 
กำรประเมินทรำบ โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

-  หำกหน่ วยงำนที่ เ ข้ ำรั บกำร
ประเมินเห็นด้วยกับผลกำรอุทธรณ์  
ให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ
ส่ งผลกำรประเมินที่ ได้ แก้ ไขแล้ ว 
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบ 
และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร
ประเมินผลแจ้งรำยชื่อหน่วยงำน  

  พิ จ ำ ร ณ ำ ค ะ แ น น ต ำ ม แ บ บ ส ำ ร ว จ 
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – 
Based แ ล ะ ยื่ น อุ ท ธ ร ณ์ ค ะ แ น น ต่ อ 
ผู้ รับจ้ ำงส ำรวจข้อมูล หรือที่ปรึกษำ  
ซึ่งหำกหน่วยงำนมีประสงค์จะขออุทธรณ์
คะแนน  ให้ ยื่ น อุทธ รณ์ ต่ อผู้ รั บ จ้ ำ ง 
ส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ โดยกำรจัดส่ง
เอกสำร/หลักฐำนเพ่ิมเติม หรือเอกสำร/
หลักฐำนใหม่เท่ำนั้น ภำยในระยะเวลำ  
15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ 
ที่ปรึกษำก ำหนด กรณีที่หน่วยงำนที่ 
เข้ำรับกำรประเมินไม่ เห็นด้วยกับผล 
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของผู้รับจ้ำงส ำรวจ 
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

ไตรมำสที่ 4  ที่ เห็นด้วยกับผลกำร อุทธรณ์มำยั ง
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อทรำบ 

- หำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
ไม่ เห็ นด้ วยกั บผลกำร อุทธ รณ์  ให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
ส่งผลกำรอุทธรณ์ พร้อมแนบเอกสำร/
หลักฐำน และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผลกำรอุทธรณ์มำยังส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป 
รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรขออุทธรณ์
ตำมภำคผนวก ช 

 ประมวลผลคะแนนในขั้นสุดท้ำย 

ข้อมูล/ที่ปรึกษำ ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมินแจ้งประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้ำงส ำรวจ
ข้อมูล/ที่ปรึกษำภำยในระยะเวลำ 15 วัน 
หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ
ก ำหนด 

 จัดส่งผลคะแนนของหน่วยงำนที่เข้ำ
รับกำรประเมินให้แก่หน่วยงำน 
ที่ก ำกับดูแลหรือใช้ผลคะแนนในกำร
ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 
ก .พ . ร . /สคร . / สกอ . /สถ .  และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่ ว ย ง ำน ภ ำค รั ฐ ขอ งหน่ ว ย ง ำ น 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน และจัดส่งให้แก่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมนิผล 

 น ำผลกำรประเมินและข้อ เสนอแนะ 
ไปปรับปรุง/พัฒนำคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน 
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

ไตรมำสที่ 4  จั ด ส่ ง ร ำย ง ำนผลกำ รประ เ มิ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
ทุกหน่วยงำน 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประกำศผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐต่อสำธำรณะและมอบรำงวัล 
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ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจความคิดเห็น 

Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง  
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐประเภทใด 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประเภททั่วไป 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติงำน – อำวุโส  ทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชาการ 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ  เชี่ยวชำญ – ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอ านวยการ 
 ระดับต้น  ระดับสูง 
ประเภทบริหาร 
 ระดับต้น  ระดับสูง 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน  ชำย  หญิง 
DQ3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

 ต่ ำกว่ำ 5 ป ี  5 – 10 ป ี  11 – 20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปี 
 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนทีใ่ห้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำที่เหมำะสมเพยีงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง 
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐประเภทใด 
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/ส านักงานศาล (หน่วยงำนรับผิดชอบงำน 
ธุรกำรศำล)/ส านักงานอัยการสูงสุด 
ประเภทท่ัวไป  

   ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร     ปฏิบัติงำน – อำวุโส       ทักษะพิเศษ               
ประเภทวิชาการ  
  ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร     ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพเิศษ  เชี่ยวชำญ–ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอ านวยการ 
  ระดับต้น      ระดับสูง 
ประเภทบริหาร 
  ระดับต้น      ระดับสูง 
หมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงำนมีกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นอย่ำงอ่ืน ให้เทียบเคียงกับตัวเลือกที่ก ำหนด 
ไว้ข้ำงต้น 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน     ชำย  หญิง 
DQ3.  ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 
  ต่ ำกว่ำ 5 ป ี      5-10 ปี  11-20 ป ี  มำกกว่ำ 20 ปี 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำที่เหมำะสมเพยีงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง  
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐประเภทใด  
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 
  ลูกจ้ำง   
  พนักงำน – พนักงำนอำวุโสหรือเทียบเท่ำ 
  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 
  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 
  ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ 
  รองผู้ว่ำกำร/รองผู้อ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ 
   ผู้ว่ำกำร/ผู้อ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน  ชำย  หญิง 
DQ3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

 ต่ ำกว่ำ 5 ป ี        5-10 ปี              11-20 ป ี            มำกกว่ำ 20 ปี 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง  
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐประเภทใด 
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 
ประเภทลูกจ้าง 
  ลูกจ้ำงปฏิบัติกำรทั่วไปหรือเทยีบเท่ำ  
  ลูกจ้ำงด้ำนสนับสนุนและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ  
  ลูกจ้ำงด้ำนวิจัยและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ 
ประเภทเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิทั่วไปหรือเทียบเท่ำ  เจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุนและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ       
  เจ้ำหน้ำท่ีวิจัยและวิชำกำรหรอืเทียบเท่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือเทยีบเท่ำ 
ประเภทบริหาร 
  ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำหรือเทียบเท่ำ 
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหรือเทียบเท่ำ      
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหรือเทียบเท่ำ 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน  ชำย  หญิง 
DQ3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

 ต่ ำกว่ำ 5 ป ี        5-10 ปี        11-20 ป ี          มำกกว่ำ 20 ปี 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง  
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐประเภทใด 
เจ้าหน้าที่/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทวิชาการ 
 ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   อำจำรย์ 
ประเภทผู้บริหาร 
 อธิกำรบด ี  รองอธิกำรบด ี  คณบดี หรือเทียบเท่ำ  ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
 รองคณบด ี  ผู้ช่วยคณบด ี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือเทียบเท่ำ  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 เชี่ยวชำญพิเศษ  เชี่ยวชำญ  ช ำนำญกำรพิเศษ   
 ช ำนำญกำร  ปฏิบัติกำร 
ประเภททั่วไป 
 ช ำนำญงำนพิเศษ  ช ำนำญงำน  ปฏิบัติงำน   ลูกจ้ำง 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน  ชำย  หญิง 
DQ3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

 ต่ ำกว่ำ 5 ป ี  5 – 10 ป ี  11 – 20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปี 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 

 

 

 



66 | ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง 
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด 
 ข้าราชการต ารวจ 

ระดับต่ ากว่าก ากับการ 
  พลต ำรวจ  รองผู้บังคับหมู่   ผู้บังคับหมู่  
  รองสำรวัตร และพนกังำนสอบสวน  สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
ระดับก ากับการ 
  รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับบังคับการ 
  รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ   ผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับบัญชาการ 
  รองผู้บัญชำกำร  ผู้บัญชำกำร   ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  
  จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน  ชำย  หญิง 
DQ3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

 ต่ ำกว่ำ 5 ปี        5-10 ปี               11-20 ปี            มำกกว่ำ 20 ปี 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 

    

 
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 

มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 

Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน  
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดง  
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ 
เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 

ข้าราชการทหาร 
ระดับบังคับหมู่ หรือนายตอน 
  พลทหำรอำสำสมัคร                      ผู้บังคับหมู่ หรือนำยตอน 
ระดับบังคับหมวด/บังคับกองร้อย/บังคับการ 
  ผูบ้ังคับหมวด ต้นเรือชั้น 3 หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น 3  
   ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับกองเรือชั้น 3 ต้นเรือชั้น 2 หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น 2  
  ผู้บังคับกำรเรือชั้น 2 ต้นเรือชั้น 1 หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น 1 
ระดับบังคับกองพัน/บังคับการกรม 
  ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกำรเรือชั้น 1 หรือผู้บังคับฝูงบิน     
  ผู้บังคับกำรกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับกองกำรบิน         
ระดับบัญชาการ 
  ผู้บัญชำกำรกองพล ผู้บังคับกำรกองเรือ หรือผู้บัญชำกำรกองพลบิน 
  แม่ทัพ 
  ผู้บัญชำกำรกองทัพ 
หมายเหตุ : ข้ำรำชกำรกลำโหมซ่ึงมิได้ด ำรงต ำแหน่งบังคับบัญชำตรงตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อDQ1. ให้ถืออัตรำ
เงินเดือนของต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่เป็นหลักในกำรเทียบต ำแหน่งบังคับบัญชำ หำกเทียบอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งที่
ด ำรงอยู่ไม่ได้ ก็ให้ถือยศของทหำรหรือเงินเดือนที่ได้รับเป็นหลักในกำรเทียบต ำแหน่งบังคับบัญชำ ทั้งนี้ เป็นไปตำม
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยต ำแหน่งและกำรเทียบต ำแหน่งบังคับบัญชำข้ำรำชกำรกลำโหม พ.ศ. 2501 

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน     ชำย  หญิง 
DQ3.  ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 
  ต่ ำกว่ำ 5 ป ี      5-10 ปี  11-20 ป ี  มำกกว่ำ 20 ปี 
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กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน 

วัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่น 
ในคุณธรรมจรยิธรรมมีจ ำนวน (สดัส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจีิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนืหยัด 
ท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย 
มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ มีจ ำนวน (สดัส่วน) มำกนอ้ยเพียงใด 

    

Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน  
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึมั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจ ำนวน (สัดส่วน) 
มำกน้อยเพียงใด 

    

 
 
 
 



ส ำนักงำน ป.ป.ช. | 79 
 

 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มี น้อย 
ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 

    

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร 
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรตอ่ต้ำน 
กำรทุจริต เช่น มเีวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสใหบ้คุลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด 

    

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกนักำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระท ำกำรทุจรติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต  
(กำรพิจำรณำและกำรก ำหนดบทลงโทษ 
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 
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Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ 
มำกเกินควำมจ ำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมีูลคำ่เกิน 3,000 บำท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

Q22. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เช่น ภำครัฐ  
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้ำงเล็กน้อย  มีค่อนข้ำงบ่อย  มีบ่อยมำก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อค าถาม น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ค่อนข้าง

มาก 
มาก 

Q23. ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดร้ับมีควำมเปน็ธรรม 
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนท่ี สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏบิัติงำน  
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคณุภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก 

Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด  
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 
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Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มผีลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ  ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ  คุ้มค่ำ 

Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน 
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
 ไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม 

Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในต ำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส  โปร่งใสมำก 
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  

หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุลำกรในหน่วยงำนมีอสิระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด 
 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก 

Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกีำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด 
 เปิดโอกำสน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก 

Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบัค ำสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค ำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไมม่ี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก 

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มำกนอ้ยเพียงใด 
 ค ำนึงถึงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  ค ำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  ค ำนึงถึงมำก 
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Q41. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้ำงน้อย  มีค่อนข้ำงมำก  มีมำก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบญัชำไมป่ฏิบตัิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย  
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก  ได้รับผลกระทบมำก 

Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของท่ำนหรือไม ่
 มีกำรติดตำมน้อย  มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย 
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก  มีกำรติดตำมมำก 

Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้ำงน้อย  ค่อนข้ำงมำก  มำก 

Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจความคิดเห็น 

External Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้ เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ช่ือหน่วยงำนท่ีท่ำนประเมิน          
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือกและ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
 ดัชนีความโปร่งใส 

ข้อ ข้อค าถาม 
ไม่

ชัดเจน 
ค่อนข้าง 
ไม่ชัดเจน 

ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ชัดเจน
มาก 

Q1. หน่วยงำนนี้ มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกบัหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม่ 

    

Q2. หน่วยงำนนี้ มีกำรเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ 
กำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น กฎเกณฑ ์ข้อกฎหมำย 
ข้อบังคับ และสถำนท่ีให้บริกำรชัดเจนหรือไม ่

    

Q3. หน่วยงำนนี้ มีกำรเปดิเผยขั้นตอนและระยะเวลำ 
ที่ใช้ในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ชัดเจนหรือไม ่

    

Q4. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนนี้ ได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับ 
กำรให้บริกำร เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำธรรมเนียม 
(ถ้ำมี) และเอกสำรประกอบอ่ืนๆ ชัดเจนหรือไม่ 

    

Q5. ช่องทำงสื่อสำรที่ช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลหน่วยงำนนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เอกสำรเผยแพร่ของหน่วยงำน  บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน  
 เว็บไซต์ของหน่วยงำน  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter 
 อื่นๆ โปรดระบุ         
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Q6. หน่วยงำนนี้ ให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือไม ่
 ช้ำมำก  ค่อนข้ำงช้ำ  ค่อนข้ำงเร็ว  เร็วมำก 

Q7. หน่วยงำนนี้ให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม ่
 เลือกปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้ำง  ค่อนข้ำงไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ 

Q8. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนนี้ในระดับใด 
 ไม่พึงพอใจ  ไม่ค่อยพึงพอใจ  ค่อนข้ำงพึงพอใจ  พึงพอใจมำก 

Q9. หน่วยงำนมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่สะดวกมำกน้อยเพียงใด 
 ไม่สะดวก  ไม่ค่อยสะดวก  ค่อนข้ำงสะดวก  สะดวกมำก 

Q10. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อหรือไม ่
 เคย 
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพรำะ 

 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 มี แต่ไม่ส ำคัญ 
 กลัวผลกระทบภำยหลัง 
 อื่นๆ โปรดระบุ        
          

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มีเลย 
มีค่อนข้าง 

น้อย 
มีค่อนข้าง 

มาก 
มีมาก 

Q10.–1 หน่วยงำนนี้ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนของท่ำน
อย่ำงเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน 
ระยะเวลำ กระบวนกำรรับและแกไ้ขปัญหำ 
ข้อร้องเรียน เป็นต้น) 

    

Q10.–2 หน่วยงำนนี้ มีกำรตดิตำมเรื่องร้องเรียนของท่ำน
มำกน้อยเพียงใด 

    

Q10.–3 กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนของหน่วยงำนท่ีท่ำนใช้
บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพยีงใด 

    

Q11. หน่วยงำนมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่ 
 ไม่มี  มี 

 ดัชนีความพร้อมรับผิด 
Q12. เจ้ำหน้ำท่ีที่ให้บริกำรท่ำน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่หรือไม่ 

 ไม่พร้อม  ค่อนข้ำงไม่พร้อม  ค่อนข้ำงพร้อม  พร้อม 
Q13. เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรท่ำน มีควำมสุภำพ มีควำมกระตือรือร้น  เต็มใจ ท ำงำนรวดเร็ว และ 

มุ่งผลส ำเร็จของงำน 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย 
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 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 

Q14. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้ยนิ/รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท่ำน รับเงิน
พิเศษ เรี่ยไร ขอรับบรจิำค หรือรอ้งขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลีย่นกับกำรให้บริกำรตำมหน้ำทีห่รือไม ่
 ไม่เคย  เคย 

ข้อ ข้อค าถาม ไม่มีเลย 
มีค่อนข้าง 

น้อย 
มีค่อนข้าง 

มาก 
มีมาก 

Q15. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท่ำน มีกำรรบั
เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ 

    

Q16. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 
ด้ำนกำรให้บริกำร ได้มีกำรเอื้อประโยชน์/ 
เลือกปฏิบตัิต่อผู้ใช้บริกำรบำงคน เนื่องจำก
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 

    

Q17. เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท่ำน  
มีกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรม หรือมีกำรให้
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อผลประโยชน ์
ตอบแทนบำงอย่ำง ส ำหรับตนเองและพวกพ้อง 
หรือบุคคลอื่น 

    

  ประสบการณ์การทุจริต 
(ค าตอบของท่านจะถกูใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านัน้และข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) 

Q18. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกรอ้งขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบรจิำค หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ีให้บรกิำรท่ำน  
 ไม่เคย 
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 เคย ระบุรำยละเอียด        
           

Q19. สิ่งที่ท่ำนต้องกำรแนะน ำให้หน่วยงำนท่ีได้รับกำรประเมิน ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี 
1.          
           
2.          
           
3.          
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ 
SQ1. อำยุ    ปี 
SQ2. เพศ   ชำย    หญิง 
SQ3. ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรีขึ้นไป 
SQ4. อำชีพ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของธุรกิจ 
 พนักงำน/ลูกจ้ำง 
 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ (โปรดระบุ)      ไปตอบค าถาม SQ6 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)         ไปตอบค าถาม SQ6 

SQ5. ประเภทงำน/ธุรกิจ 
  ภำคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสตัว ์เพำะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)    

          
 ภำคกำรค้ำ เช่น ค้ำส่ง ค้ำปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)     

          
 ภำคบริกำร เช่น โรงแรม ภัตตำคำร ขนส่ง สุขภำพ ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย ์สื่อสำร อื่นๆ 

(โปรดระบุ)         
          

 ภำคอุตสำหกรรม เช่น อำหำร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้ำ เคมีภณัฑ ์ยำนยนต ์เหล็ก 
เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วัสดุก่อสร้ำง เครื่องประดับ ยำง/
ผลิตภณัฑ์ยำง อื่นๆ (โปรดระบุ)       
          

SQ6. รำยได้ต่อเดือน  ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท  50,000 บำทขึ้นไป 
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.          
           
2.          
           

 
------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ภาคผนวก ค 
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based  

Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจจะสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรท ำงำนท่ีดี 
ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กร 

ส านักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ชื่อหน่วยงาน            
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ        
           
วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบส ารวจ  
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส ำหรับ
หน่วยงำนของท่ำน และหำกมีเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  
พร้อมระบุช่ือเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงนั้น 

2. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจหลักตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ได้เลือกส ำหรับตอบ
เฉพำะข้อค ำถำมที่มีค ำว่ำ “ภำรกิจหลัก” โดยพิจำรณำจำกภำรกิจท่ีมีจ ำนวนบุคลำกร หรือได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ หรือมีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น 
ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุค ำว่ำ “ภำรกิจหลัก” หมำยถึงกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ
หน่วยงำน 

3. ข้อค ำถำมเกี่ยวกับ “ภำรกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงำนต้องใช้เอกสำร/หลักฐำนที่มี 
ควำมสอดคล้องกับ “ภำรกิจหลัก” ตำมที่หน่วยงำนได้ระบุไว้ในแบบส ำรวจฯ มำตอบค ำถำม 

4. รำยช่ือหลักฐำนที่ระบุในแบบส ำรวจฯ นี้ จะเป็นรำยช่ือหลักฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตอบข้อ
ค ำถำม ทั้งนี้ หน่วยงำนอำจใช้หลักฐำนอื่นๆ ส ำหรับกำรตอบข้อค ำถำมนั้นได้ โดยให้ใส่
เครื่องหมำย  ลงในช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสำร 

5. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของอื่นของรัฐ ใช้
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

6. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินก ำหนด 

หมายเหตุ: หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรประเมิน ควรศึกษำวิธีกำรตอบแบบส ำรวจฯ จำกคู่มือค ำอธิบำย
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนด ำเนินกำรตอบแบบส ำรวจฯ 
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจดัซ้ือจัดจ้าง   
EB1 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

(ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 
พ.ศ. 2559) หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนท่ีได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่

แผนปฏิบัติกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร  
หลังจำกท่ีไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559)    
           

 อื่นๆ โปรดระบุ          
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจำ้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ 

หรือไม ่
2.1 ช่ือโครงกำร   
2.2 งบประมำณ   
2.3 ผู้ซื้อซอง   
2.4 ผู้ยื่นซอง   
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก   
มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนท่ีได้แสดงข้อมูลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันท่ีหน่วยงำน 
ได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)      
          
           

 อื่นๆ โปรดระบุ          
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร 
(กรณีกำรจัดซื้อจดัจ้ำงมำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด) 

1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแตล่ะหน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน       
 อื่นๆ โปรดระบุ           

2) มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตดัสินผลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน       
 อื่นๆ โปรดระบุ          
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
3) มีกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม ่   

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน       
 อื่นๆ โปรดระบุ          

4) มีกำรประกำศรำยช่ือผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิไดร้ับกำรคัดเลือกแตล่ะโครงกำร หรือไม ่   
มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน       
 อื่นๆ โปรดระบุ          

5) มีกำรรำยงำนผลกำรจดัซื้อจัดจำ้งแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน       
 อื่นๆ โปรดระบุ          

EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1) มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558     

          
           

 Print Screen รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน         
           

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  
          
           

 อื่นๆ โปรดระบุ         
           

2) มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2558 หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
3) มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนจดัซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

หรือไม ่
3.1) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรวิเครำะห์        

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
3.2) ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 
  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรวิเครำะห์        

          
           

 อื่นๆ โปรดระบุ         
           

4) มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ตำมรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในปีท่ีผ่ำนๆ มำ หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนแสดงสิ่งท่ีปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

           
 ข้อมูลแสดงกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB4 การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั 
1) หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ตำมภำรกิจหลัก หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 บันทึก/หนังสือสั่งกำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน       
 คู่มือกำรปฏิบตัิงำน/คูม่ือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน      
 อื่นๆ โปรดระบุ          

2) หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนหรือคู่มือ
ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

          
           

 อื่นๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
1) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจหลักที่ม ี

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เปน็มำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมปีระสิทธิภำพ 
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดกำรใช้ดลุพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี มรีะบบกำรให ้
บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

มีหลักฐาน คือ 
 เอกสำรคูม่ือ          
 บัตรคิวกำรให้บริกำร         
 ทะเบียนควบคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง       

           
 เกณฑล์ดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี       

           
 อื่นๆ โปรดระบุ          

2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำคำ่บริกำร 
(ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือใหผู้้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยีทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน        
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน         
 คู่มือกำรให้บริกำร          
 Print Screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคูม่ือกำรปฏิบัติงำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

           
 อื่นๆ โปรดระบุ          

3) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏบิัติหน้ำที่   

           
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี      

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน) 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

รำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่ 
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรประชุม          
 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงำนผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี           
 อื่นๆ โปรดระบุ          

2) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตัิรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 โครงกำร           
 รำยงำนกำรประชุม          
 รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดท ำแผน/โครงกำร       
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจดัท ำแผน/โครงกำร       
 อื่นๆ โปรดระบุ          

3) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรบัปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัตริำชกำรในภำรกจิหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 โครงกำร           
 รำยงำนกำรประชุม          
 รำยงำนสรุปกำรร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร       
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร       
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
4) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือ

ประเมินผลกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตัิรำชกำรในภำรกิจหลกั หรือไม ่
    

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนประเมินผล          
 รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน        
 ภำพถ่ำยกิจกรรมควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร      
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลัก 

อย่ำงต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน         
 รำยงำนกำรประชุม          
 อื่นๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EB7 หน่วยงานของท่านมีชอ่งทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม ่   

มีหลักฐาน คือ 
 โครงสร้ำงหน่วยงำน         
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน         
 ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน         
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
2) มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ 

สื่อสังคม (Social Media) หรือไม่ 
  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซตห์รือสื่อสังคมของหน่วยงำน     
 อื่นๆ โปรดระบุ          

3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call 
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูล
ตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center      
 บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงหน่วยงำน        
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน         
 ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน         
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
4) มีกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่  

4.1 หนังสือพิมพ์   
มีหลักฐาน คือ           
4.2 วำรสำร   
มีหลักฐาน คือ           
4.3 จุลสำร   
มีหลักฐาน คือ           
4.4 แผ่นพับ   
มีหลักฐาน คือ           
4.5 โทรทัศน ์   
มีหลักฐาน คือ           
4.6 วิทยุ   
มีหลักฐาน คือ           
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
4.7 สื่อสังคม    
มีหลักฐาน คือ           
4.8 อื่นๆ โปรดระบ ุ   
มีหลักฐาน คือ           

การตอบสนองข้อร้องเรียน 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนอย่างไร  
1) มีกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรยีนและกำรตอบสนองหรือรำยงำน 

ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือกำรปฏิบตัิงำนเรื่องร้องเรียน        
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน        
 อื่นๆ โปรดระบุ          

2) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม ่   
มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือกำรปฏิบตัิงำนเรื่องร้องเรียน        
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน        
 อื่นๆ โปรดระบุ         

            
3) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือกำรปฏิบตัิงำนเรื่องร้องเรียน        
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน        
 ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน         
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
4) มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำ

อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข หรือไม่ 
  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจดัซื้อจัดจำ้งจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
5) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมท้ังระบุปัญหำอุปสรรค

และแนวทำงแก้ไข หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป       
 อื่นๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร 
1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกนัผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำเจำ้หน้ำท่ีเพื่อให้ควำมรูเ้รื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

           
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที ่       
 อื่นๆ โปรดระบุ          

2) มีกำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจรยิธรรมเกีย่วกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

           
 อื่นๆ โปรดระบุ          

3) มีกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมคูม่ือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่วกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน           
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก) ประกอบกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวล

จริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      
 อื่นๆ โปรดระบุ          

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปรับปรงุขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบยีบเพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน           
 อื่นๆ โปรดระบุ          

5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจดัจ้ำง หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 เอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพือ่ตรวจสอบบุคคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับ 

ผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจดัจ้ำง       
           

 อื่นๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน    
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
7) มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนจำกข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน         
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปรบัปรุงจำกข้อเสนอแนะกำรปฏิบตังิำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร 
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตของหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รำยงำนวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ

หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558      
           

 อื่นๆ โปรดระบุ         
           

2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 เอกสำรผลกำรด ำเนินตำมแผนงำน/โครงงำน/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต (อย่ำงน้อย 1 โครงกำร)       
 อื่นๆ โปรดระบุ      

      
3) มีแผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
  

มีหลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 
1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 
 รำยชื่อคณะกรรมกำร/กรรมกำร/สมำชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ 

หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม        
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวกับคณุธรรมจรยิธรรม      
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส กลุ่มดังกล่ำว 

มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่        

           
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีท่ีบันทึก) กิจกรรมกำรรวมกลุ่ม     

           
 อื่นๆ โปรดระบุ         

           
 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบส ารวจ 

ส านักป้องกนัการทุจริตภาครัฐ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558 
โทรสาร 0 2282 0560 
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ภาคผนวก ง 
ค าอธิบายแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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คู่มือค าอธิบาย 
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 

-------------------------------------------------- 

 แนวทางการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
1.  กรุณำระบุชื่อหน่วยงำนให้ชัดเจน เช่น กรม    ส ำนักงำน    

2.  ข้อค ำถำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ  
  1) ข้อค ำถำมที่ถำมถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงำน เช่น เรื่อง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตอบสนองข้อร้องเรียน และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน   
  2) ข้อค ำถำมที่ถำมถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน ซึ่งจะสังเกตได้จำกข้อค ำถำมที่มีค ำว่ำ “ภำรกิจหลัก” หน่วยงำนจะต้องตอบข้อ
ค ำถำมดังกล่ำวตำมภำรกิจหลักที่หน่วยงำนได้คัดเลือกและระบุไว้หน้ำแบบส ำรวจ โดย 
กำรคัดเลือก “ภำรกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงำนพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร หรือ
กำรได้รับจัดสรรงบประมำณ หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำ
ภำรกิจอ่ืน  

  ข้อแนะน า หน่วยงำนควรมีกำรหำรือร่วมกันในกำรคัดเลือก “ภำรกิจหลัก” 

3. หน่วยงำนจะต้องตอบข้อค ำถำมตำมประเด็นส ำรวจต่ำงๆ ว่ำ  “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่
เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

4. กรณีที่หน่วยงำนตอบว่ำ “มี” ให้หน่วยงำนใส่เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ำ
รำยกำรหลักฐำนที่แบบส ำรวจฯ ระบุไว้ หำก รำยกำรหลักฐำนนั้นไม่ตรงกับรำยชื่อที่ 
แบบส ำรวจฯ ระบุไว้ ให้หน่วยงำนใส่เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  อ่ืนๆ และ 
ให้หน่วยงำนระบุชื่อรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนที่แนบนั้นให้ชัดเจน 

5. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัด หรือ ข้อก ำหนด
ด้ำนกฎหมำย ให้หน่วยงำนใส่เครื่องหมำยถูก () ในช่อง  อ่ืนๆ และโปรดระบุเหตุผล
ของข้อจ ำกัด หรือข้อก ำหนดด้ำนกฎหมำยที่ท ำให้ไม่สำมำรถตอบค ำถำมในข้อนั้นได้ พร้อม
แนบกฎหมำย หรือระเบียบนั้นๆ มำด้วย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้คะแนนหรือปรับทอนค่ำคะแนน 
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6. กำรอ้ำงเอกสำร/หลักฐำนซ้ ำในหลำยๆ ข้อค ำถำม หรือ กำรใช้หลักฐำนร่วมกันในหลำยข้อ
ค ำถำม หน่วยงำนไม่ต้องส ำเนำเอกสำรเพ่ิม แต่ให้ระบุว่ำใช้หลักฐำนในข้อค ำถำมใดตอบ 
และติดสลิป (slip) เพ่ิมเติมที่หลักฐำนนั้นด้วย              

7. หน่วยงำนควร แนบรำยกำรหลักฐำนเท่ำที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรตรวจสอบกำรให้คะแนน
เท่ำนั้น  

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนงำน/ โครงกำร/

กิจกรรมด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

 ค าอธิบาย 
ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงประจ ำปี ตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และต้องมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ไม่ใช่
รำยงำนกำรจัดหำพัสดุรำยไตรมำสหรือรำยโครงกำร) บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนผู้ถูกประเมิน 
ตลอดจนหน่วยงำนต้องจัดท ำฐำนข้อมูลที่เป็นผลสรุปรวมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จในปีงบประมำณที่ถูกประเมิน โดยฐำนข้อมูลนั้นต้องแสดงรำยละเอียดของ  
ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับกำรคัดเลือก และน ำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือให้สำธำรณชนได้รับทรำบหรือสำมำรถเข้ำตรวจดูได้โดยผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

 ค านิยาม 
 “การจัดซื้ อจัดจ้ าง”  หมำยถึ ง  กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำ งตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่ใช้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
 “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ซึ่งก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) โดย 
 1. หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนยกเว้นส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดและ 
กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเป็นกรม ซึ่งมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค 
ส ำหรับค่ำครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท และที่ดินสิ่งก่อสร้ำงเกิน 2,000,000 บำท  

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB1 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร” 
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 2. ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดและกรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มี
ฐำนะเป็นกรม ซึ่งมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์ กำร
บริหำรส่วนต ำบลและเมืองพัทยำ ส ำหรับค่ำครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำงเกิน 1,000,000 บำท 
 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลักที่หน่วยงำนใช้เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 “การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ” หมำยถึง เผยแพร่รำยละเอียดของผล 
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำร/ทุกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในห้วง
ปีงบประมำณที่ท ำกำรประเมินจำกแหล่งงบประมำณทุกประเภทเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) เช่น งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
งบประมำณเหลือจ่ำย งบรำยจ่ำยอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด 
งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด งบประมำณที่มีกำรกันไว้จ่ำยเหลื่อมปี เป็นต้น ไว้บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนผู้ถูกประเมิน โดยผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวนั้น ต้องแสดงข้อมูลของ
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงกำร 2) งบประมำณ 3) ผู้ซื้อซอง  
4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    

 ค าแนะน าการตอบ 
        ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2559 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559) หรือไม่” 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหัวข้อรำยกำรประกำศเผยแพร่แผนและ
รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ข้ึนประกำศไว้
บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนผู้ เข้ำรับกำรประเมินโดยมีวันที่ขึ้นประกำศชัดเจน และ 
กำรประกำศเผยแพร่แผนนั้นต้องด ำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยใน 30 วันท ำกำรหลังจำกที่ได้รับ  
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2559 และ หน่วยงำนต้องแนบรำยละเอียดของวันที่ได้รับ  
กำรจัดสรรงบประมำณมำเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำด้วย  หำกหน่วยงำนผู้เข้ำรับ 
กำรประเมินมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงเลยกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด
ไว้ในข้อค ำถำม ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลในควำมล่ำช้ำของประกำศนั้นมำเพ่ือให้ผู้ประเมินผล
ทรำบด้วย  
 กรณีที่หน่วยงำนไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
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ค าถามข้อที่ 2 “มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่” 
 2.1 ชื่อโครงกำร 
   2.2 งบประมำณ 
 2.3 ผู้ซื้อซอง 
 2.4 ผู้ยื่นซอง 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหัวข้อรำยกำรประกำศและรำยละเอียดของ
ฐำนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
ที่หน่วยงำนได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนผู้ถูกประเมิน โดยลักษณะของกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลนั้น หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรสรุปโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำร/ทุกวิธี  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยในห้วงปีงบประมำณที่ท ำกำรประเมิน จำกแหล่ง
งบประมำณทุกประเภทเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) เช่น งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ งบประมำณเหลือจ่ำย งบรำยจ่ำยอ่ืน  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด งบประมำณ  
ที่มีกำรกันไว้จ่ำยเหลื่อมปี เป็นต้น มำจัดท ำฐำนข้อมูลรวมที่แสดงระบบของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
อย่ำงครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงกำร 2) งบประมำณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก 
 กรณีที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีกำรตกลงรำคำหรือวิธี อ่ื นๆ ที่ ไม่สำมำรถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบได้ ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
โครงกำรนั้น เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรใด 
 หน่วยงำนสำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลเท่ำที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในช่วง 
ไตรมำสที่ 2 หรือ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมำณ  
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546   
 - ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ

ในแต่ละข้ันตอน/กระบวนกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค าอธิบาย 
 ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องมีกำรเปิดเผย 
กำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอน/กระบวนกำรวิธีซื้อและวิธีจ้ำง รวมถึงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร
ต่ำงๆ ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ก ำหนดวิธีซื้อและวิธีจ้ำงรวม 6 วิธี คือ  
วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้ำงจะมีขั้นตอน/กระบวนกำร ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ หน่วยงำนควรมีกำรเปิดเผยข้อมูล  
กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
 1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรไม่น้อยกว่ำระยะเวลำ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด   

2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 

3. มีกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร 
4. มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกของแต่ละ

โครงกำร 
5. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้ งระบุวิธีกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 ค านิยาม 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง” (ข้อค ำถำมข้อที่ 1 – ข้อค ำถำมที่ 5) หมำยถึง กำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงของงบประมำณทุกประเภทด้วยวิธีกำรประกวดรำคำและกำรสอบรำคำ  ได้แก่ 
งบด ำเนินกำร งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) งบรำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB2 “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมี 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ โดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ อย่างไร” (กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด) 
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เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมำณท่ีมีกำรกันไว้
จ่ำยเหลื่อมปีที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลักที่หน่วยงำนใช้เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    

 
 ค าแนะน าการตอบ 
  หน่วยงำนต้องมีกำรแสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ละ 
รำยโครงกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุด ไว้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืน ๆ หำก ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนมีโครงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จหรือมีโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งปีงบประมำณไม่ถึง  
5 โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลว่ำเหตุใดจึงมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำรตำมที่ 
ข้อค ำถำมก ำหนดให้หน่วยงำนแสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี และใช้ทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/
หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ตอบค ำถำมตั้งแต่ 1) – 5) 
  และกรณีโครงกำรใดของ 5 โครงกำรที่หน่วยงำนแนบเป็นหลักฐำนประกอบ 
กำรพิจำรณำนั้นไม่สำมำรถตอบข้อค ำถำมข้อใดข้อหนึ่งได้  ให้หน่วยงำนเขียนค ำอธิบำย
ประกอบในข้อค ำถำมนั้นว่ำเหตุใดจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี  
ตกลงรำคำจึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ประเมินผลได้น ำเหตุผลที่หน่วยงำนระบุไปประกอบกำรพิจำรณำคะแนน   
  หน่วยงำนสำมำรถจัดท ำข้อมูลเท่ำที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในช่วง 
ไตรมำสที่ 2 หรือ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมำณ  
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน 

 ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยแต่ละหน่วยงำนก ำหนด หรือไม่”                     
 หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงหัวข้อ 
กำรประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำรของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5 โครงกำร/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร โดยนับ
ระยะเวลำกำรประกำศจำกวันที่ผู้บริหำรลงนำมจนถึงวันที่ก ำหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่
น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด  
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 กรณีหน่วยงำนผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้หน่วยงำนแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ
พัสดุ” ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมำเป็นหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำหลักฐำนในข้อค ำถำม 
นี้ด้วย และหน่วยงำนประเภทรัฐวิสำหกิจให้ใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของแต่ละหน่วยงำน  
โดยอนุโลม   
 ค าถามข้อที่ 2  “มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่”   
 หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงหัวข้อ 
กำรประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลของ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ  
5 โครงกำร จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 ค าถามข้อที่ 3  “กำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร 
หรือไม”่   
  หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงหัวข้อ 
กำรประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.ก ำหนด ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละรำยโครงกำรทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมด
เท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สำธำรณชน
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งได้
เห็นชอบแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง  โดยหน่วยงำนสำมำรถศึกษำแนวทำง 
กำรเปิดเผยรำคำกลำงได้ตำมคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ำกับดูแลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  

ค าถามข้อที่ 4  “มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
แต่ละโครงกำร หรือไม่”   
  หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงหัวข้อกำร
ประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดของรำยชื่อผู้เสนอรำคำหรืองำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละรำยโครงกำรทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณี 
น้อยกว่ำ 5 โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ 
ที่สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบได้   

ค าถามข้อที่ 5  “มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่” 
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  หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงหัวข้อ 
กำรประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดของผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละรำยโครงกำรทั้ง 5 
โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ประชำชนสำมำรถตรวจดูได้ โดยรำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละรำยโครงกำรนั้น ต้องระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น วิธีกำรประกวดรำคำ 
วิธีกำรสอบรำคำ รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรนั้นๆ ด้วย  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง 

 - พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546   
 - ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - คู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำ

กลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถเข้ำถึงได้ที่เว็บไซต์ 
 http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
                 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนให้มีระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 

 ค าอธิบาย 
หน่วยงำนควรมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและรำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงำนต้องวิเครำะห์ร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำแนกตำมวิธีกำจัดซื้อจัด
จ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยงในกำร
ทุจริ ตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูล ในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำ ง 
ในปีงบประมำณถัดไป 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB3 “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
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 ค านิยาม 
“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” หมำยถึง รำยงำนที่หน่วยงำนได้จัดท ำ

ขึ้นเพ่ือแสดงว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเป็นอย่ำงไร เสร็จสิ้นกี่โครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 
กี่โครงกำร และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงกำร รวมทั้งโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น ใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีใด 

“รายงานการวิเคราะห์ผล” หมำยถึง รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงนั้น ควรมีสำระส ำคัญ อำทิ ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
กำรประหยัดงบประมำณ ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรที่อยู่นอกแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของ  
กำรจัดหำพัสดุ กำรเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำรกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

 ค าแนะน าการตอบ 
ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 หรือไม”่  
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงที่

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ โดยใน
รำยงำนนั้นต้องมีรำยละเอียดตำมค ำนิยำมข้ำงต้น 

ค าถามข้อที่ 2  “มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม”่   

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ทุกรำยกำรที่มี  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงบประมำณทุกประเภท ทั้งงบด ำเนินกำร งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง) งบรำยจ่ำยอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด  
งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมำณที่มีกำรกันไว้จ่ำยเหลื่อมปีที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรำยงำนกำรวิเครำะห์จะประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เท่ำไร ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ 
มีกำรจัดจ้ำงโครงกำรนอกแผนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ แนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กำรจัดหำพัสดุเป็นอย่ำงไร ผลผลิตและผลลัพธ์จำกโครงกำรบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
ของโครงกำรตรงตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น 
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ค าถามข้อที่ 3  “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่” 

3.1 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

3.2 ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมดที่จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและร้อยละของจ ำนวนงบประมำณทั้งหมดที่ได้
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ค าถามข้อที่  4   “มีกำรปรับปรุ งกำรด ำเนินงำนด้ ำนกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆ มำ 
หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับวิธีกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุ ง 
กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมข้อเสนอแนะที่หน่วยงำน  
ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่ำนมำ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำน

ให้บริกำรอย่ำงมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB4 “การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก” 
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 ค าอธิบาย  
หน่วยงำนต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้

เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนได้ยึดถือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน และต้องมีกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

 ค านิยาม 
  “ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ 

หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอ่ืน และ หน่วยงำน 
ต้องใช้ภำรกิจหลักที่ระบุไว้หน้ำแบบส ำรวจกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) ตอบค ำถำมในข้อ EB4 

 ค าแนะน าการตอบ 
   ค าถามข้อที่ 1  “หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือหนังสือสั่งกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่  
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ที่ ระบุถึ งมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ งำน กำรประเมิน 
กำรปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรวัดผลในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ซึ่งหน่วยงำนต้องด ำเนินกำร
จัดท ำขึ้นมำเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ค าถามข้อที่ 2  “หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผลของกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่รำยงำนให้ผู้บริหำรได้รับทรำบ ซึ่งรำยงำนนั้นควรมี
สำระส ำคัญ เช่น ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
แนวทำงในกำรพัฒนำ แก้ไข หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงปฏิบัติงำนหรือคู่มือ
ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

 ค าอธิบาย 
หน่วยงำนต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักเพ่ือลด

กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เช่น มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน  
มีกำรใช้เครื่องมือช่วยก ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกำรแสดงขั้นตอน 
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรให้บริกำร  เป็นต้น ทั้ งนี้ เ พ่ือเป็นกำรแสดง 
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน หำกหน่วยงำนมีภำรกิจหลัก 
ที่มิใช่กำรให้บริกำรประชำชน (Counter Service) ซึ่งอำจท ำให้ไม่สำมำรถตอบข้อค ำถำม 
บำงประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงำนผู้ถูกประเมินอธิบำยลักษณะของภำรกิจหลัก
นั้นมำโดยละเอียดที่ท ำให้ไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนตำมข้อค ำถำมดังกล่ำวได้ เพ่ือให้  
ผู้ประเมินผลน ำไปประกอบกำรพิจำรณำผลคะแนน   

 ค านิยาม 
 “ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ 
หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอ่ืน และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิจหลักที่ระบุไว้หน้ำแบบส ำรวจกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  
ตอบค ำถำมในข้อ EB5  

“ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่” หมำยถึง ระบบที่หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนว่ำมีกำรละเว้น ไม่ปฏิบัติตำมหรือละเลย  
กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบหรือตำมจรรยำบรรณท่ีพึงปฏิบัติหรือไม่ 

 ค าแนะน าการตอบ 
ค าถามข้อที่ 1 “หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำน

ตำมภำรกิจหลักที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกันโปร่งใสและ 
มีประสิทธิภำพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบ 
กำรให้บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)” 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB5 “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 
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หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของ
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 
เช่น คู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่แสดงขั้นตอน 
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน และรวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริกำรประชำชน เช่น บัตรคิวกำรให้บริกำร หรือมีทะเบียนคุม 
กำรให้บริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ เป็นต้น 

ค าถามข้อที่ 2 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
โดยละเอียดไว้ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำนและเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงชัดเจน ซึ่งหลักฐำนดังกล่ำวอำจจะ  
อยู่ในรูปแบบของคู่มือกำรให้บริกำร แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือแผนผังแสดงขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และมีกำรก ำหนดระยะเวลำ  
กำรด ำเนินงำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  

ค าถามข้อที่ 3 “หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับระบบกำรป้องกันหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน 
 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน” 
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 ค าอธิบาย 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หน่วยงำนควรส่งเสริมให้ผู้ที่

มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆที่จะให้
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมีส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรมีส่วนร่ วมด ำเนินกำรตำม
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำ
โครงกำร  

หำกหน่วยงำนมีลักษณะงำนตำมภำรกิจหลักไม่สำมำรถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมได้ ซึ่งอำจสืบเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยหรือลักษณะของงำน หน่วยงำน
จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินผลน ำไปประกอบกำรพิจำรณำผลคะแนน   

 ค านิยาม 
  “ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ 

หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอ่ืน และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิจหลักที่ระบุไว้หน้ำแบบส ำรวจกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
ตอบค ำถำมในข้อ EB6 

  “ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)”  หมำยถึง ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทและ
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน เช่น ประชำชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลำกรในส่วนรำชกำร  
ผู้ส่งมอบงำน ผู้รับบริกำรทั่วไป หน่วยงำนผู้รับจ้ำงหรือเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน    

 ค าแนะน าการตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1-5 จะเป็นค ำถำมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนกำรของ

กำรมีส่วนร่วมฉะนั้น หน่วยงำนที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงกำรเดียวกัน หรือกิจกรรม
เดียวกันตำมภำรกิจหลัก   เพ่ือตอบประเด็นค ำถำมตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนได้อย่ำง
ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม  

ค าถามข้อที่ 1  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก 
หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือโครงกำร/กิจกรรม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก โดยในเอกสำร/หลักฐำน
ดังกล่ำวต้องแสดง รำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อของผู้มี
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ส่วนได ้ส ่วนเส ียที ่ได ้ร ับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่มำเข้ำร่วม 
กำรประชุมหรือเข้ำร่วมในโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือน ำ เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติ
รำชกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนด้วย 
(หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือรำยงำนสรุป 
กำรร่วมจัดท ำแผน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก 
โดยในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอ่ืนที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจดัท ำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือรำยงำนสรุป  
กำรร่วมด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก โดยใน
เอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้)   

ค าถามข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล
โครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินผล รำยงำนติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน หรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อกลุ่มประชำชนหรือหน่วยงำนอ่ืนที่มำ
รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  
ที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำย  
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค าถามข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ
โครงกำรในภำรกิจหลักอย่ำงต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดง
รำยชื่อกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มำรับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบ
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จำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ
โครงกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 ทั้ งนี้  กรณีที่หน่วยงำนมีกำรด ำ เนินโครงกำรที่ ได้ เริ่ มด ำ เนินกำรก่อน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนโครงกำรที่ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แต่กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำเมื่อสิ้นสุด
โครงกำรจะต้องเกิดขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำย 
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน พ.ศ. 
2548 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภำรกิจหลักของ

หน่วยงำนที่หลำกหลำยและสำธำรณชนหรือประชำชนผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ได้สะดวก 

  ค าอธิบาย 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 

ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆของหน่วยงำน เช่น 
โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ หน่วยงำนจึงควรมี
ช่องทำงสื่อสำรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ดังกล่ำว โดยช่องทำงสื่อสำรที่หน่วยงำนส่วนใหญ่มี 
ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม 
(Social Media) ระบบ Call center กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB7 “หน่วยงานของท่านมีช่องทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่” 
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ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนที่หลำกหลำย ประชำชนจะเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนได้ง่ำยและ
สะดวกมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนได้ง่ำย โดยควรเป็นช่องทำงและ 
สื่อที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

 ค านิยาม 
 “ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ 
หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอ่ืน และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิจหลักที่ระบุไว้หน้ำแบบส ำรวจกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  
ตอบค ำถำมในข้อ EB7 
 “สื่อสังคม” (Social Media) หมำยถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกำรตอบสนองทำง
สังคมได้หลำยทิศทำงโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

“Call Center” หมำยถึง ศูนย์บริกำรข้อมูลให้ควำมช่วยเหลือ สอบถำมปัญหำ 
ข้อแนะน ำ บริกำรต่ำงๆทำงโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่ำศูนย์บริกำรข้อมูล  
ทำงโทรศัพท ์

 ค าแนะน าการตอบ 
   ค าถามข้อที่ 1 “มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหน่วยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ที่มี
หน้ำที่ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
นั้นจะบรรจุอยู่ในโครงสร้ำงของหน่วยงำน แผนผังกำรปฏิบัติงำน หรือ ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน  
ให้ส ำนัก กอง หรือฝ่ำย ภำยในของหน่วยงำนท ำหน้ำที่เป็นหน่วยประชำสัมพันธ์ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป  (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 2 “มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับภำรกิจหลัก อ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย
ก ำหนดที่ปรำกฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือปรำกฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media) 

ค าถามข้อที่ 3 “มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์
เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่” 
  หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรมีระบบ Call Center หรือหมำยเลข
โทรศัพท์เฉพำะ (หมำยเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพ่ือไว้ส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชนทั่วไปในกำรติดต่อเพ่ือขอทรำบข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำนได้ตลอดเวลำ  
ท ำกำรของหน่วยงำน  
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ค าถามข้อที่ 4 “มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่” 
  4.1 หนังสือพิมพ์ 
  4.2 วำรสำร 
  4.3 จุลสำร 
  4.4 แผ่นพับ 
  4.5 โทรทัศน์ 
  4.6 วิทยุ 
  4.7 สื่อสังคม 
  4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำนที่ได้เผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร แผ่นพับ 
โทรทัศน์ วิทยุ  สื่อสังคม (Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน โดยต้องค ำนึงถึง 
ควำมคุ้มค่ำและควำมประหยัดในกำรเผยแพร่ข้อมูลด้วย 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
  - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เ พ่ือให้กระบวนงำนเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ ยวกับเรื่องร้อง เรียนทั่ ว ไปและ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ค าอธิบาย 
หน่วยงำนควรมีกำรก ำหนดให้มีกระบวนงำน มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ   มีช่องทำง 

กำรร้องเรียนมีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ 
จัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข รวมถึงมีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมี  
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนงำนบริหำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB8 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
อย่างไร” 
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 ค านิยาม 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ควำมไม่เป็นธรรมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง รวมถึงผู้ ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่น  
เรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนและส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ 
เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำว
ร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำแต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมี
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนและได้ส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับ
กำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มี
กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 ค าแนะน าการตอบ 
  ค าถามข้อที่  1 “มีกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและ 

กำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม”่ 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ 
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรแจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทรำบ 

 ค าถามข้อที่ 2 “มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่” 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น  

รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบหมำยเลขโทรศัพท์ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่ำนระบบไปรษณีย์ 
หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ซึ่งช่องทำงเหล่ำนี้อำจจะบรรจุอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

 ค าถามข้อที่ 3 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนหรือไม”่  หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของค ำสั่งให้ส ำนัก กอง หรือฝ่ำย มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงำน หรืออำจจะบรรจุรำยชื่อหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ 
เรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือแผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ก็ได้  
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ค าถามข้อที่ 4 “มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง 
พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข หรือไม”่ 

หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงกำรเผยแพร่
หัวข้อประกำศและรำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพำะรำยไตรมำสที่ 2 - 3 จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
โดยหลักฐำนนั้นต้องมีกำรระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย 

อนึ่ง ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น ไม่จ ำเป็นต้องเป็น 
เรื่องร้องเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำนั้น อำจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมำณ  
ที่ผ่ำนมำ แต่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เช่น รำยงำนสรุปผลที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร หรือ 
เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จั ดจ้ ำ ง  และหลักฐำนนั้ นต้ อ งขึ้ นประกำศ เผยแพร่ ไ ว้ บน เว็ บ ไซต์ ของหน่ วยงำน 
ให้สำธำรณชนทรำบด้วย หำกผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นไม่ได้ขึ้นประกำศ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจำกเป็นเอกสำรลับหรือเป็นข้อจ ำกัดทำงด้ำ นกฎหมำย  
ให้หน่วยงำนระบุ เหตุผลและแนบเอกสำรหลักฐำนที่จะแสดงให้เห็นว่ำเป็นข้อจ ำกัด 
ที่ไม่สำมำรถเผยแพร่ได้เพ่ือให้ผู้ประเมินผลใช้ประกอบกำรพิจำรณำคะแนน 

ค าถามข้อที่ 5 “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อม
ทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขหรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนสรุปผลกำรด ำ เนินกำร 
เรื่องร้องเรียนทั่วไป ของทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพำะรำยไตรมำสที่ 2  - 3 โดย
หลักฐำนนั้นต้องมีกำรระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปด้วย 

อนึ่ง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จ ำเป็นต้องเป็น 
เรื่องร้องเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น อำจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมำณ  
ที่ผ่ำนมำ แต่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณ ีทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงำน
ต้องแสดงหลักฐำน เช่น รำยงำนสรุปผลที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร หรือ เอกสำร/หลักฐำนอ่ืนๆ  
ที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ำมำยังหน่วยงำน
ผู้ เข้ำรับกำรประเมินเลย ทั้งนี้  เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนตำม
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ท่ีหน่วยงำนควรปฏิบัติ  
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ค าอธิบาย 
หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพ่ือให้ควำมรู้ เรื่อง 

กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ กำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือประมวลจริยธรรม
ดังกล่ำว กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนไปปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน และเพ่ือสร้ำงธรรมำภิบำลภำยในหน่วยงำน 

อนึ่ง เนื่องจำกเรื่องคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น 
เรื่องใหม่ หน่วยงำนอำจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงำนมำเป็น 
แนวทำงกำรจัดท ำคู่มือ หรือหำกประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงำนสำมำรถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่ำวแทนคู่มือได้ 

 ค านิยาม 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์

ส่วนตนอยู่ และมีกำรใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำย
รูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้
ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำร
โดยมิชอบ ฯลฯ 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB9 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างไร” 
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ทั้งนี้  หมำยรวมถึง “ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of Interests ด้วย  

 ค าแนะน าการตอบ 
  ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื ่อให้ควำมรู้  
เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่” 

  หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรด ำเนินกิจกรรมภำยในองค์กร
เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม เอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง หรือเอกสำรหลักฐำนอ่ืนๆ ที่มี
เนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วนหนึ่งของกำรประชุมนั้นหรือ
โครงกำรนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค าถามข้อที่ 2 “มีกำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” 
  หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หำกหน่วยงำนใช้ประมวลจริยธรรม
เป็นหลักฐำนในข้อค ำถำมนี้ ต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับ “การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย  

ค าถามข้อที่ 3 “มีกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่”    

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำม (หลักฐำนข้อที่ 2) 
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินได้จัดท ำขึ้น 
เช่น รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กำรจัดเสวนำ/ หรือ เอกสำรหลักฐำนอ่ืนๆ ที่มีเนื้ อหำ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกำรประชุมนั้นหรือ
โครงกำรนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 4 “มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”   

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผลของกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำม (หลักฐำน
ข้อที่ 2) คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินได้จัดท ำขึ้น 
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เช่น รำยงำนกำรแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือรำยงำนกำรแก้ไขระเบียบ เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น  

ค าถามข้อที่ 5 “มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน
ถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่”   

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ค ำสั่ง ระเบียบ 
หรือ เอกสำรอ่ืนๆ เช่น บันทึกกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ เอกสำรรำยงำนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเกี่ยวข้องกันของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้เสนองำน  

 ค าถามข้อที่ 6 “มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่”   

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนหรือเอกสำร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ซึ่งหลักฐำน
ดังกล่ำวนั้นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงำน
ผู้เข้ำรับกำรประเมินจะน ำไปพัฒนำหรือปรับปรุงระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป  

 ค าถามข้อที่ 7 “มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือไม่”   

 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรน ำเอำผลของรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
จำกหลักฐำนของค ำถำมข้อที่ 6 มำพัฒนำหรือปรับปรุงระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รำยงำนกำรประชุม หรือ เอกสำรหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เนื้อหำ
แสดงถึงกำรพิจำรณำน ำเอำข้อเสนอแนะ จำกหลักฐำนของข้อค ำถำมท่ี 6 มำด ำเนินกำรต่อ  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 100 - 103 
 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กร

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB10 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร” 
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 ค าอธิบาย 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 เห็นชอบ
ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย  
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่กำรปฏิบัติ  
โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

ฉะนั้น หน่วยงำนภำครัฐต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ทั้งแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และควรมี 
กำรวิเครำะห์ผลถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้
หน่วยงำนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งข้ึน 

 ค านิยาม 
 “การวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หมำยถึง 

กำรวิเครำะห์ถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขจำกกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
พร้อมข้อเสนอแนะตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558  

 “การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หมำยถึง  
กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอำจเป็นในรูปแบบ
ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 

 “แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 ค าแนะน าการตอบ 

ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่” 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนผู้ถูกประเมิน ซึ่งใน
หลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรแสดงให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรโครงกำรใดไปแล้ว จ ำนวนกี่โครงกำร มีปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
ในด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงไรบ้ำง  
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 ค าถามข้อที่ 2 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนได้
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (โครงกำรที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ หรือ ก ำลังด ำเนินกำรงำนอยู่)  

ค าถามข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตที่หน่วยงำนได้จัดท ำไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยอำจเป็นแผนระยะยำวก็ได้ 

อนึ่ง หำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินไม่ได้ใช้รอบปีงบประมำณส ำหรับ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แต่ใช้รอบปีปฏิทินส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินผลน ำส่งแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียง
ที่สุดแทนหรือร่ำงแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐมีกำรรวมกลุ่มด ำเนินกิจกรรม

ป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร 

 ค าอธิบาย 
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนสะท้อนถึงควำมริเริ่มในกำร

เสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมหรือกำรฝึกอบรมรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งจะส่งผลให้ 
กำรให้บริกำรประชำชนหรือกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเป็นไป 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น 

 ค านิยาม 
“การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” 

หมำยถึง กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำร
หรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมกำรและสมำชิกของกลุ่ม  

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB11 “หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร” 
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มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ งกลุ่มที่ชัดเจน เ พ่ือรณรงค์หรือส่ งเสริมให้หน่วยงำนมี 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมำยถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ได้
ด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

 ค าแนะน าการตอบ 
  ค าถามข้อที่ 1 “มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำน 
ที่โปร่งใส หรือไม่” 

หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ซึ่งอำจจะเป็นกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร เช่น ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือกำรบริกำรงำนที่โปร่งใส หรือ เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น  
กำรรวมตัวกันของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเพ่ือปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม สมำชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบ
หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มท่ีชัดเจน 

ค าถามข้อที่ 2 “กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส                 
กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี                 
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”   

 กำรรวมกลุ่มตำมข้อค ำถำมที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำน
ต้องแสดงหลักฐำนในรูปแบบของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มและภำพถ่ำยกิจกรรมกลุ่ม 
(ถ้ำมี) 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก จ 
แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

เพ่ือใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบส ารวจความคิดเห็น Internal 
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แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบส ารวจความคิดเห็น Internal  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อส่วนรำชกำร                
ชื่อผู้ประสำนงำน      โทรศัพท ์   โทรสำร     

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล สังกัด ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่ท างาน/มือถือ 

E-mail 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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ภาคผนวก ฉ 
แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของหน่วยงาน 

เพ่ือใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบส ารวจความคิดเห็น External 
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แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบส ารวจความคิดเห็น External 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ชื่อส่วนรำชกำร                
ชื่อผู้ประสำนงำน      โทรศัพท ์   โทรสำร     

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล  

ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภท/เร่ือง
ในการติดต่อกับ

หน่วยงาน 
สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ 
ที่ท างาน/มือถือ 

Email 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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ภาคผนวก ช 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence – Based) 
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แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ชื่อหน่วยงาน           
ผู้จัดท าข้อมูล
การอุทธรณ์ 

ชื่อ – นำมสกุล        
ต ำแหน่ง         

โทร.    

 
ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินกรอก ส าหรับผู้รับจ้างส ารวจ/ที่ปรึกษากรอก 

ผลคะแนนก่อนการอุทธรณ์ การขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน ผลการอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน 

EB ประเด็นค าถาม คะแนน 
ที่ได้ คะแนนที่ขออุทธรณ์ใหม่ รายละเอียดการขออุทธรณ์/ 

หลักฐานอ้างอิง 
คะแนน 

ที่ได้ () เหตุผล 

               
    
     

(   ) 0 
(   ) 100 

   
   
    

เอกสำรหลักฐำนที่ส่งมำด้วย คือ 
1.               
2.               
3.               
หมายเหตุ: 1. แบบฟอร์มกำรขออุทธรณ์ 1 แผ่น สำมำรถใช้ประกอบกำรอุทธรณ์ต่อ 1 ประเด็นข้อค ำถำมพร้อมระบุเหตุผลและแนบเอกสำร
  หลักฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ส่งทำง E-mail:     หรือโทรสำร     
 2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       
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คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

พิมพ์คร้ังท่ี 1 
      มีนำคม 2559 
      จ ำนวนพิมพ์         420      เล่ม 
คณะที่ปรึกษา 
      1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิศำล บุปผเวส ท่ีปรึกษำอำวุโสสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย  

      สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย                      
2. นำยเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  

 3. นำงวรรณพร เทพหสัดิน ณ อยุธยำ ท่ีปรึกษำกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิริลักษณำ คอมันตร์ ผู้เช่ียวชำญด้ำนวิชำกำร ส ำนักงำนป.ป.ช.                  
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรำรตัน์ อำนันทนะสุวงศ์ อำจำรยส์ ำนกัวิจัย คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ   
    สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร ์

6. นำยเธียรชัย ณ นคร รองเลขำธิกำรส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
      และอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

7. ดร.อุทิศ ขำวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
8. นำงศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชำญดำ้นวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
9. นำงสำวพัชรี มีนสุข  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยเพื่อกำรต่อตำ้นกำรทจุริตป๋วย อ้ึงภำกรณ ์
10. ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรประชำสมัพันธ์ 

คณะจัดท า 
 1. นำยอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
       2. นำยธิติ เมฆวณิชย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ 

3. นำยสมพจน์ แพ่งประสิทธ์ิ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำยเฉลิมชัยวงค์ บรริักษ์ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
5. นำยเทอดภูมิ ทัศนพิมล เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
6. นำยภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
7. นำยกฤตนันท์ เตนำกุล เจ้ำพนกังำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
8. นำยดนุภพ พลันสังเกตุ เจ้ำพนกังำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
9. นำงวรปภำ ชัยพรมมำ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
10. นำงสำวชัญญำฉัตร อินโปธำ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
11. นำงสำวณภัค เขตภัทรพิพิธ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตัิกำร 
12. นำยพฤฒิชน พลเจียก ผู้ช่วยนักวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
13. นำงสำวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
14. นำงสำวอ ำพรทิพย์ สรรพวุธ ผู้ช่วยนักวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
15. นำงสำวอรุณพร พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
16. นำยอดิศักดิ์ จันทร์สรุิวงค์ ผู้ช่วยนักวิจัย ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

พิมพ์ท่ี  บริษัท ศรีอนันต์กำรพิมพ์ จ ำกัด       
 167/21-22 ถ.ประชำธิปไตย บำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-282-0514    
ลิขสิทธิ์โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ 
 เอกสำรฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กำรพิมพ์ซ้ ำหรือกำรน ำข้อมูลทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสำรนี้

ไปเผยแพร่ ไม่ว่ำจะโดยวิธีใดก็ตำมจะต้องได้รับกำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. เท่ำนั้น 
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