คำนำ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด การประเมิ น ฯ ระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ฯ รวมถึ ง แนวทาง
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 นี้
สานั กงาน ป.ป.ช. ได้พัฒ นาการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยใช้ ก ารประเมิ น การรั บ รู้ (Perception – Based) โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT และเครื่องมือ
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น External Integrity & Transparency Assessment: EIT รวมถึ ง
การประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ตามกรอบแนวคิด ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และประเด็นข้อคาถาม ให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
คณะผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
และสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ให้มีความรู้ความเข้ าใจและใช้ เป็น
แนวทางในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนาผลการประเมินของ
หน่วยงานนาไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
อีกทั้งยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล
เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป
คณะผู้จัดทา
มีนาคม 2559
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรดำเนินงำนที่ไม่โปร่งใส
มีกำรบริหำรงำนอย่ำงไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิ ด ขึ้ น อย่ ำ งมำกมำย ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและควำมเสี ย หำยต่ อ ประเทศอย่ ำ งมหำศำล
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่ งชำติ (ส ำนัก งำน ป.ป.ช.)
ได้ตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบดังกล่ำว จึงได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำเครื่องมือที่จะบ่งชี้
ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ขึ้ น และต่ อ มำ
ได้พัฒนำเป็นระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2556
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหำกำรสำรวจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนิ น งำนที่ มี คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ตำมจรรยำบรรณ กำรบริ ห ำรงำนอย่ ำ งมีจริ ยธรรม ตลอดจนกำรจ่ำยหรือเรี ยกรับ สิ นบน
จำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ โดยส ำรวจทั้ ง ในมิ ติ ก ำรรั บ รู้ (Perception – Based) คื อ ส ำรวจ
ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ำรหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ (External
Stakeholders) และเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติ
หลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based) คื อ ส ำรวจจำกหลั ก ฐำนกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ
2. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
ได้ ถู ก ก ำหนดเป็ น มำตรกำรเสริ ม เชิ ง บวกด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
ในยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรประชุมครั้งที่ 500 – 65/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556
จึ ง ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก กำรให้ น ำระบบกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ไปปฏิบัติในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 – 2560
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เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรประเมิ น ผลกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้สูงขึ้น
ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงำน ป.ป.ช. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นกำรนำร่อง ในลักษณะขอควำมร่วมมือหน่วยงำน
ให้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร ประกอบด้ ว ย องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รตำมรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รศำล
(เฉพำะส ำนั ก งำน) ส ำนั ก งำนเลขำธิ กำรสภำผู้ แทนรำษฎร ส ำนั กงำนเลขำธิก ำรวุฒิ ส ภำ
ส่วนรำชกำรส่วนกลำงระดับกระทรวงและสังกัดภำยใต้กระทรวง ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และองค์กรปกครอง
ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ จ ำนวน 259 หน่ ว ยงำน ซึ่ ง หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ต่ ำ งให้ ค วำมร่ ว มมื อ
เป็นอย่ำงดี และผลกำรประเมินพบว่ำหน่วยงำนภำครัฐมีคะแนนเฉลี่ย 72.84 คะแนน ซึ่งถือว่ำ
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูง
ต่อมำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำน
ภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจ ริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่ กำรปฏิบัติ โดยให้ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยมีสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น (ก.พ.) และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรนำยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2558 สำนักงำน ป.ป.ช. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นครั้งแรก และได้ขยำยขอบเขต
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรไปทั่ ว ประเทศ ประกอบด้ ว ย องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก ร
ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ก รศำล (เฉพำะส ำนั ก งำน) ส ำนั ก งำนเลขำธิก ำรสภำผู้ แ ทนรำษฎร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส่วนรำชกำรส่วนกลำงระดับกระทรวงและสังกัดภำยใต้กระทรวง
ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร
เทศบำลเมือง เทศบำลตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
รวมจำนวน 8,197 หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่ร่วมรับผิดชอบกำรประเมิน ได้แก่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ในภำครั ฐ (ส ำนั ก งำน ป.ป.ท.) และ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น นอกจำกนี้ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ยั ง ได้ น ำไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรประเมิ น ผล
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) อี ก ด้ ว ย
ซึ่งปัจจุบันโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประมวลผลคะแนนในขั้นสุดท้ำย
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ปั จ จุ บั น รั ฐ บำลได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของระบบกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงำนเข้ ำ ร่ ว มรั บ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560
ตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ
ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ มีห น่ว ยงำนภำครัฐ ทั่ว ประเทศ เข้ำร่ว มโครงกำร
รวมจ ำนวน 8,279 หน่ ว ยงำน โดยมีห น่ ว ยงำนที่รับผิ ดชอบกำรประเมินฯ และหน่ว ยงำน
ที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดังนี้
(1) สำนักงำน ป.ป.ช. รับ ผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน 150 หน่ว ยงำน ได้แก่
องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รัฐวิสำหกิจ และสถำบันอุดมศึกษำ
(2) สำนั กงำน ป.ป.ท. รับ ผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน 276 หน่ว ยงำน ได้แก่
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กำรมหำชน
(3) กรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น รับผิ ด ชอบกำรประเมินฯ จำนวน 7,853
หน่ ว ยงำน ได้แก่ องค์กำรบริ หำรส่ ว นจั งหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ มีห น่ว ยงำนภำครัฐ ทั่ว ประเทศ เข้ำร่ว มโครงกำร
รวมจ ำนวน 8,294 หน่ ว ยงำน โดยมีห น่ ว ยงำนที่รับผิ ดชอบกำรประเมินฯ และหน่ว ยงำน
ที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดังนี้
(1) ส ำนั กงำน ป.ป.ช. รั บ ผิ ดชอบกำรประเมิน ฯ จำนวน 65 หน่ ว ยงำน ได้ แก่
องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร สำนักงำนเลขำธิกำรเลขำธิกำรวุฒิสภำ และองค์กำรมหำชน
(2) สำนั กงำน ป.ป.ท. รับ ผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน 223 หน่ว ยงำน ได้แก่
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง และหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค
(3) กรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น รับผิ ด ชอบกำรประเมินฯ จำนวน 7,853
หน่ ว ยงำน ได้แก่ องค์กำรบริ หำรส่ ว นจั งหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(4) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำ รับผิ ดชอบกำรประเมิ นฯ จ ำนวน
97 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ รับผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน
56 หน่วยงำน ได้แก่ รัฐวิสำหกิจ

4 | สำนักงำน ป.ป.ช.
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
จะทำให้ เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับหน่ วยงำนและในระดับประเทศ โดยในระดับหน่ว ยงำน
นอกจำกจะทำให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสแล้ว
ยังทำให้หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำนในด้ำนคุ ณธรรม
และควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในระดับประเทศนั้น จะเป็นเครื่อ งมือที่สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทั่วประเทศมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและสุจริต หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ
มีขั้น ตอนและระบบกำรทำงำนที่โ ปร่ ง ใสและเป็น ธรรม ส่ ง ผลให้ ใ นภำพรวมของประเทศ
มีแนวโน้ มกำรทุจ ริตที่ล ดลงและหน่ วยงำนภำครัฐ มีกำรดำเนินงำนให้ เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชำชนสูงสุด
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
ถือเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทยที่สำรวจเกี่ยวกับควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ สำนักงำน ป.ป.ช. คำดหวังว่ำหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
จะให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อให้กำรประเมินสะท้อนถึงระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงชัดเจนที่สุด และหวังว่ำกำรประเมิน
คุณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ จะเกิ ดประโยชน์ ต่ อ
หน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ในกำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำหน่ ว ยงำนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และน ำไปสู่
กำรยกระดับ คุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสหน่ ว ยงำนภำครัฐ ของประเทศไทยสู่ ร ะดั บสำกล
ได้ในที่สุด
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บทที่ 2
แนวคิดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ขอบเขตการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หำในกำรประเมิ น ต้ องมี ควำมตรง (Validity) และครอบคลุ มในคุ ณ ลั ก ษณะ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล รวมไปถึงควำมโปร่งใสที่หน่วยงำนภำครัฐพึงจะ
ปฏิ บั ติ ต้ อ งอยู่ ภ ำยใต้ ข อบเขตตำมที่ ร ะเบี ย บหรื อ กฎหมำยก ำหนด และต้ อ งมี ลั ก ษณะ
ไม่เฉพำะเจำะจงจนเกินไป เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐทุกรูปแบบสำมำรถเข้ำรับกำรประเมินได้
สำนั กงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดเนื้อหำของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีเนื้อหำของกำรประเมิน ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้
(1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index)
(2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
(3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
(5) ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index)
2.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ดาเนินงาน
คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเข้ำรับกำรประเมินผลในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. จะด ำเนิ น กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำร
รวมจำนวน 8,279 หน่ วยงำน โดยมีหน่ วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล และหน่วยงำน
ที่เข้ำรับกำรประเมิน ดังนี้
(1) สำนักงำน ป.ป.ช. รับ ผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน 150 หน่ว ยงำน ได้แก่
สำนักงำนศำล องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รัฐวิสำหกิจ และสถำบันอุดมศึกษำ
(2) สำนั กงำน ป.ป.ท. รับ ผิดชอบกำรประเมินฯ จำนวน 276 หน่ว ยงำน ได้แก่
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กำรมหำชน
(3) กรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น รับผิ ด ชอบกำรประเมินฯ จำนวน 7,853
หน่ ว ยงำน ได้แก่ องค์กำรบริ หำรส่ ว นจั งหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
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2.1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลำในกำรประเมิ น ฯ จะด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดห้วงเวลำในกำรจัดเก็บแบบสำรวจทั้ง 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ทำงไปรษณีย์ซึ่งต้องอำศัยระยะเวลำในกำรตอบกลับ อำจดำเนินกำรจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ข้ำงต้น
(2) แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ทำงไปรษณีย์ซึ่งต้องอำศัยระยะเวลำในกำรตอบกลับ อำจดำเนินกำรจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ข้ำงต้น
(3) แบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment จะจัดเก็บภำยในไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2.1.4 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
ใช้วิธีวิจัยที่สำคัญ 2 วิธี คือ
(1) กำรวิจัยจำกเอกสำร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจำกเอกสำร
หรื อ หลั ก ฐำน ตำมแบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment โดยให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ตอบค ำถำมเกี่ ย วกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะ ระบบ หรื อ ขั้ น ตอนที่ ห น่ ว ยงำนด ำเนิ น กำรจริ ง และมี ห ลั ก ฐำนประกอบ
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและควำมโปร่ ง ใสส ำหรั บ
หน่วยงำนภำครัฐ
(2) กำรวิจัยจำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น กำรรับรู้ และประสบกำรณ์จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบคำถำมตำมแบบ
ส ำรวจควำมคิ ด เห็ น External Integrity & Transparency Assessment และแบบส ำรวจ
ควำมคิ ด เห็ น Internal Integrity & Transparency Assessment เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน
กระบวนกำร และพฤติ ก รรมของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำนภำครั ฐ เรื่ อ งควำมโปร่ ง ใส
ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงให้สอดคล้องและเหมำะสม
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2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้ วัดย่อย และประเด็นสารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แผนผังกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ความโปร่งใส
(Transparency)
ความพร้อมรับผิด
(Accountability)

Integrity & Transparency Assessment

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)

คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity)

EIT และ EBIT

ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร
(Organization Complaint System)

EIT และ EBIT

ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่
(Accountability on Duties)

EIT

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
(Perceived Corruption)

EIT

ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต
(Experienced Corruption)

EIT

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

IIT

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
(Anti – Corruption Practices)

IIT และ EBIT

กำรบริหำรงำนบุคคล
(Personnel Management)

IIT

กำรบริหำรงบประมำณ
(Budget Execution)

IIT

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
(Fairness in Work Assignment)

IIT
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หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
(กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร)
EBIT คือ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment
(กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์)

กำรดำเนินงำนขององค์กร
(Organization Operation)

8 | สำนักงำน ป.ป.ช.
รายละเอีย ดดั ชนี ตั วชี้ วัด ตั ว ชี้วั ด ย่ อย และประเด็น สารวจการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA)
(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
ดั ช นี ค วำมโปร่ ง ใส หมำยถึ ง กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมภำรกิ จ ขอ ง
หน่วยงำนที่มีควำมโปร่งใส กำรมีระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล
(Good Governance) ด้วยควำมเป็นธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่
โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์บนพื้นฐำนข้อเท็จจริงจำกเอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
(1.1) กำรดำเนินงำนขององค์กร (Organization Operation) ประเมิน
จำกมุมมองกำรรั บ รู้ของผู้รั บ บริกำรหรือผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสียและจำกหลั กฐำนเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับกำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ กำรมีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
(1.2) ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System)
ประเมิ น จำกมุ ม มองกำรรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก ำรหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และจำกหลั ก ฐำน
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบกำรร้องเรียนของหน่วยงำน โดยแบ่งเป็นประเด็นกำรประเมิน ได้แก่
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทำง กำรร้องเรียน และกำรแจ้งผลร้องเรียน
แผนภาพตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
ความโปร่งใส (Transparency)
กำรดำเนินงำนขององค์กร
(Organization Operation)

ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร
(Organization Complaint System)

กำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ช่องทำงกำรร้องเรียน

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

กำรแจ้งผลร้องเรียน

กำรมีส่วนร่วม
ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
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ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

ควำมโปร่งใส กำรดำเนินงำน กำรให้และเปิดเผยข้อมูล
(Transparency) ขององค์กร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(Organization
Operation)

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

รหัส

กำรให้ข้อมูลหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรให้บริกำรต่ำงๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และ
สถำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
กำรเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลำที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
กำรให้ข้อมูลเกีย่ วกับกำรให้บริกำร เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี)
และเอกสำรประกอบอื่นๆ อย่ำงชัดเจน
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยโครงกำร ให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่ออื่นๆ
กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสม
กำรดำเนินงำนตำมคูม่ ือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
กำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
กำรมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในภำรกิจหลักของหน่วยงำน
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

Q1
Q2

วิธีการ
ประเมิน
EIT
EIT

Q3
Q4

EIT
EIT

EB1
EB2

EBIT
EBIT

EB3
Q6
EB4
Q7
EB5
EB6
Q8

EBIT
EIT
EBIT
EIT
EBIT
EBIT
EIT

EB7

EBIT

ควำมเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ
กำรมีส่วนร่วม
ผลสัมฤทธิ์
กำรปฏิบัตริ ำชกำร
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำม กำรมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลัก
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน
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ประเด็นในการสารวจ

ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (ต่อ)
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

ประเด็นในการสารวจ

รหัส

ระบบ
กำรร้องเรียน
ขององค์กร
(Organization
Complaint
System)

กำรตอบสนอง
ข้อร้องเรียน

กำรร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำร หรือขั้นตอน หรือระยะเวลำกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน
กำรแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม (เช่น ขั้นตอนระยะเวลำ
กระบวนกำรรับและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน เป็นต้น)
กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนทีผ่ ู้ร้องเรียนใช้บริกำร
ระบบให้ผรู้ ้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง
กำรมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรทีส่ ะดวก
กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลกำรดำเนินกำรเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียน

Q10

วิธีการ
ประเมิน
EIT

Q10–1

EIT

EB8
Q10–2
Q11
Q9
Q10–3

EBIT
EIT
EIT
EIT
EIT

ช่องทำงกำรร้องเรียน
กำรแจ้งผลร้องเรียน
หมายเหตุ:

EIT
EBIT

คือ
คือ

External Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร)
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์)
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(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ดัช นี ควำมพร้ อมรับผิ ด หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของ
เจ้ ำหน้ ำที่ มีค วำมรั บ ผิ ดชอบตำมบทบำทหน้ำ ที่ ของตน โดยค ำนึ ง ถึง ควำมส ำเร็ จของงำน
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ ควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ (Accountability on Duties)
ของผู้ปฏิบัติงำน คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ และ
มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งผลสำเร็จของงำน โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็น
ของผู้ รั บ บริ ก ำรหรื อผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ว ยงำน มี 1 ตัว ชี้ วัด คื อ ควำมรับ ผิ ดชอบ
ตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่
แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัตหิ น้ำที่
(Accountability on Duties)
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ดัชนี
ควำมพร้อมรับผิด
(Accountability)

ตัวชี้วัด
ประเด็นในการสารวจ
ควำมรับผิดชอบ
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่
ตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่
ควำมสุภำพ ควำมกระตือรือร้น เต็มใจ กำรทำงำนรวดเร็ว และมุ่งผลสำเร็จของงำน
(Accountability on Duties)

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

รหัส
Q12
Q13

วิธีการประเมิน
EIT
EIT
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ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
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(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง พฤติกรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีกำรดำเนินกำรโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนในระหว่ำงกำรส่งมอบบริกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ
กำรเสนอเงื่อนไขพิเศษหรื อจู งใจ เพื่อให้ ไ ด้มำซึ่งผลประโยชน์ส่ ว นตน กลุ่ มหรือ พวกพ้อ ง
หำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีพฤติกรรมเหล่ำนี้มำก และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน
ตำมกระบวนกำรมำตรฐำนหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
หน่วยงำนมีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ กำรรั บ รู้ จ ำก 2 มุ ม มอง ได้ แ ก่ กำรรั บ รู้ ข้ อ มู ล
กำรทุจริต (Perceived Corruption) และประสบกำรณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
(3.1) กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจำก
ควำมคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น กำรรั บ รู้ ห รื อ เคยรั บ ฟั ง เกี่ ย วกั บ กำรรั บ สิ น บนในรู ป แบบต่ ำ งๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรที่เป็นพิเศษจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐ รวมถึงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน
บำงอย่ำงสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ
(3.2) ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต (Experienced Corruption) ประเมิน
จำกควำมคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประสบกำรณ์ ต รงที่ เ กี่ ย วกั บ กำรถู ก ร้ อ งขอให้ เ งิ น พิ เ ศษ เรี่ ย ไร
ขอรั บ บริ จ ำค หรื อควำมบั น เทิ งต่ำงๆ หรือผลประโยชน์อื่น ใดแก่เจ้ำหน้ำ ที่ของหน่ว ยงำน
ที่ให้บริกำร เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐ
แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free)

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
(Perceived Corruption)

ประสบกำรณ์ตรงกำรทุจริต
(Experienced Corruption)
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ดัชนี
ควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน
(Corruption – Free)

ตัวชี้วัด
กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
(Perceived Corruption)

ประสบกำรณ์ตรง
กำรทุจริต
(Experienced Corruption)

ประเด็นในการสารวจ
กำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไป
สถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยน
กับกำรให้บริกำรตำมหน้ำที่
กำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
ของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรเป็นเรื่องปกติธรรมดำ
เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรได้มีกำรเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัตติ ่อผู้ใช้บริกำรบำงคน
เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรมีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรม หรือมีกำรให้
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบำงอย่ำงสำหรับตนเอง
และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
กำรถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน

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

รหัส
Q14

วิธีการประเมิน
EIT

Q15

EIT

Q16

EIT

Q17

EIT

Q18

EIT
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ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
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(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร หมำยถึ ง หน่ ว ยงำนภำครั ฐ
มีกำรปฏิบั ติ ร ำชกำรตำมภำรกิจ ของหน่ ว ยงำนที่ยึด หลั กคุณ ธรรมจริย ธรรมตำมประมวล
จริยธรรม จรรยำวิชำชีพ และมีระบบกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดัชนีนี้เป็นกำรประเมินกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ใ นหน่วยงำน
และจำกข้อเท็จจริงของเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ของหน่วยงำน ตลอดจนข้อมูลกำรถูกชี้มูล
ควำมผิดจำกสำนักงำน ป.ป.ช. และสำนักงำน ป.ป.ท. มำใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
(4.1) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organization Culture) ประเมิ น กำรรั บ รู้
จำกมุมมองของเจ้ ำ หน้ ำที่ใ นหน่ ว ยงำน เกี่ ยวกับกำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เป็ นไปตำม
ประมวลจริ ย ธรรมขององค์ ก รโดยยึ ด ควำมส ำเร็ จ ควำมมี ม ำตรฐำน ควำมมี คุ ณ ภำพ
ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน
(4.2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร (Anti – Corruption Practices)
ประเมิ น กำรรั บ รู้ จ ำกมุ มมองของเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนเกี่ ยวกับกระบวนกำรด ำเนิน งำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรเผยแพร่แนวควำมคิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน กระบวนกำรตรวจสอบ
และลงโทษผู้ กระทำควำมผิด กำรรับเงินพิเศษ กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
กำรรับของขวัญ กำรรับเงิน และกำรรับสิทธิประโยชน์ในเทศกำลต่ำงๆ
ส่ ว นกำรประเมิ น ข้อเท็จจริ งจำกเอกสำร/หลั ก ฐำนเชิงประจัก ษ์ของ
หน่ ว ยงำนนั้ น เกี่ ย วกั บ กระบวนกำรด ำเนิ น กำรเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น กำรรวมกลุ่ ม
เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอดจน
กำรถูกชี้มูลควำมผิดจำกสำนักงำน ป.ป.ช. และสำนักงำน ป.ป.ท. ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
แผนภาพตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
(Anti - Corruption Practices)
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ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture)

ตัวชี้วัด
ประเด็นในการสารวจ
วัฒนธรรมองค์กร
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(Organization Culture) กำรปฏิบัตหิ น้ำที่อย่ำงมีจิตสำนึกทีด่ ี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน กลุม่
หรือพวกพ้องและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว อัธยำศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
กำรปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรรับรู้ถึงแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กร
กำรเผยแพร่หลักกำร แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด
(Anti – Corruption เว็บไซต์ หรือช่องทำงอื่นๆ
Practices)
กำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
แก่บุคลำกรในหน่วยงำน
กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและ
กระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยใน มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ
ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้
กำรนำผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
และป้องกันกำรทุจริตได้

รหัส
Q1
Q2
Q3

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

Q11

IIT

Q12

IIT

Q13
Q14
Q15

IIT
IIT
IIT
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ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) (ต่อ)
ดัชนี

IIT
EBIT

คือ
คือ

ประเด็นในการสารวจ
รหัส
กำรติดตำมและตรวจสอบผู้กระทำกำรทุจริต
Q16
กระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
Q17
กำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร
Q18
กำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง
Q19
กำรรับเงินพิเศษ กำรเรีย่ ไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวกหรือ
Q20
กำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง
กำรรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ เช่น
Q21
ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท
กำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน (เช่น ภำครัฐ
Q22
ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน ภำคประชำชน) เพื่อป้องกันกำรทุจริตได้
กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
EB9
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
EB10
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
EB11
กำรถูกชี้มูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำน
EB12

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
EBIT
EBIT
EBIT
ประสำนขอข้อมูล
จำนวนเรื่องร้องเรียน
ที่ถูกชี้มูลควำมผิด
จำกสำนักงำน ป.ป.ช. และ
สำนักงำน ป.ป.ท.

Internal Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร)
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์)

สำนักงำน ป.ป.ช. | 17

หมายเหตุ:

ตัวชี้วัด
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ขององค์กร
(Anti – Corruption
Practices)
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(5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน หมำยถึง ระบบกำรบริหำรงำน
ของหน่ ว ยงำนที่มี กำรบริ ห ำรจั ดกำรที่ดียึ ดระบบคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
ดัชนีนี้เป็นกำรวัดระบบกำรบริหำรงำนงำนภำยในหน่วยงำน ในเรื่อง
ของกำรบริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ได้แก่ กำรสรรหำ กำรพัฒนำและกำรรักษำทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงบประมำณ (Budget
Execution) ยึ ด หลั ก ควำมคุ้ม ค่ ำ หมำยถึง หน่ ว ยงำนมี ก ำรใช้จ่ ำ ยงบประมำณเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำรและตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และควำมเป็นธรรม
ในกำรมอบหมำยงำน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักกำรคำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยดัชนีนี้เป็นประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐภำยในหน่วยงำน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ
(5.1) กำรบริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) ประเมินจำก
ประสบกำรณ์ตรงและกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
(5.2) กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Execution) ประเมินกำรรับรู้
จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
(5.3) ควำมเป็ น ธรรมในกำรมอบหมำยงำน ( Fairness in Work
Assignment) ประเมินจำกประสบกำรณ์ตรงและกำรรับรู้จำกมุมมองของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน
แผนภาพตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity
Index)
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity)
กำรบริหำรงำนบุคคล
(Personnel Management)

กำรบริหำรงบประมำณ
(Budget Execution)

ประสบกำรณ์ตรง

กำรรับรู้

กำรรับรู้

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
(Fairness in Work Assignment)
ประสบกำรณ์ตรง
กำรรับรู้
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ตารางดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนี
ตัวชี้วัด
คุณธรรม
กำรบริหำรงำนบุคคล
กำรทำงำน
(Personnel
ในหน่วยงำน
Management)
(Work Integrity)

รหัส
Q23
Q24

วิธีการประเมิน
IIT
IIT

Q25
Q26

IIT
IIT

Q27

IIT

Q28
Q29
Q30

IIT
IIT
IIT

Q31
Q32
Q33
Q34
Q35

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

Q36

IIT
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กำรบริหำร
งบประมำณ
(Budget Execution)

ตัวชี้วัดย่อย
ประเด็นในการสารวจ
ประสบกำรณ์ตรง ค่ำตอบแทนที่ได้รับมีควำมเป็นธรรมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
กำรรับรู้
ควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงบรรยำกำศในกำรทำงำน
กำรประเมินควำมดีควำมชอบของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง
ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่มีต่อกำรคัดเลือก กำรบรรจุ
กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ
กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ
ควำมคุ้มค่ำของกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรได้รับทุนกำรศึกษำ
ควำมชัดเจนในกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ให้อยู่ปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน
กำรเปลีย่ นงำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น
กำรเปลีย่ นงำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น
กำรรับรู้
กำรบริหำรงำนงบประมำณที่มคี วำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ หรือ
กำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำง
กำรใช้จ่ำยงบประมำณผิดวัตถุประสงค์
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ดัชนี

หมายเหตุ:

ตัวชี้วัด
ควำมเป็นธรรม
ในกำรมอบหมำยงำน
(Fairness in Work
Assignment)

IIT

คือ

ตัวชี้วัดย่อย
ประเด็นในการสารวจ
ประสบกำรณ์ตรง กำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำนรำชกำร
กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำน หรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำน
ภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่มีควำมชัดเจน
กำรรับรู้
กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนภำยใต้ขอบเขต
หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่
กำรเปิดโอกำสให้มีกำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้
บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับคำสั่งทีไ่ ม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำน
โดยไม่มสี ำเหตุอันควร
กำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำทีโ่ ดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
กำรไม่ปฏิบัตติ ำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ จะได้รบั ผลกระทบ
ทำงลบต่อกำรทำงำนหรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งที่ของตน
Internal Integrity & Transparency Assessment (กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร)

รหัส
Q41
Q43
Q44
Q45
Q37

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

Q38
Q39

IIT
IIT

Q40

IIT

Q42

IIT
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โดยสรุ ป แนวคิ ด กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ได้กำหนดดัชนีในกำรประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณ
สำกล และวัฒ นธรรมของประเทศไทย เป็นหลั กรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้น
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรดำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำก
ปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอื้อให้เกิด
กำรทุจ ริ ต ดัง นั้ น วิธี กำรบริ ห ำรจั ดกำรภำยในองค์กรที่นำไปสู่ กำรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร โดยกำรสร้ ำงควำมตระหนั กถึง ควำมรับ ผิ ดชอบและกำรมีส่ ว นร่ ว มในกำรต่อต้ำ น
กำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรดำเนินงำน
ก็ตำม แต่เป็ นสิ่งสำคัญที่ห น่วยงำนต้องสร้ำงให้ เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและ
ปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรรณรงค์และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรดำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน หน่วยงำนจะทรำบถึง
ประเด็ น ในกำรแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนภำยในองค์ ก รที่ จ ะน ำไปสู่
กำรยกระดับ คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนให้ สู งขึ้น ได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้ รั บ บริ ก ำรจำกทุ ก ภำคส่ ว น และเป็ น หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ต้ น แบบในกำรด ำเนิ น งำนด้ ว ย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ต่อไป
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงำนเกิดกำรตระหนักเกี่ยวกับ
กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนทุกๆ ด้ำน ส่วนกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหน่วยงำนนั้น จะต้องอำศัยควำมจริงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกำรให้ควำมใส่ใจ
ในกำรน ำผลกำรประเมิ น ไปสู่ แ นวทำงกำรปฏิ บั ติ ซึ่ ง อำ จจะไม่ ส ำมำรถท ำให้ เ กิ ด
กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ หน่ ว ยงำนหรื อ สั ง คมได้ ใ นเวลำอั น รวดเร็ ว แต่ ห ำกหน่ ว ยงำนเกิ ด
กำรตระหนักและใส่ ใจเกี่ยวกับคุณธรรมในกำรดำเนินงำนมำกขึ้น ย่อมเกิดกำรเรียนรู้ และ
ปลูกฝังบรรทัดฐำนและค่ำนิยมที่ดีต่อหน่วยงำนและเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ในที่สุด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
3.1 ตัวแปรในการประเมิน
ตัวแปรในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ได้แก่
3.1.1 ตัวแปรประชำกรศำสตร์ แสดงถึงข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสำรวจ
ซึ่งอำจจำแนกเป็นตัวแปรเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น
3.1.2 ตัวแปรคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) แสดงถึงระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจจำแนกได้ดังนี้
(1) ตัวแปรคะแนน ITA รำยดัชนี ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดย่อย
(2) ตัวแปรคะแนน ITA รำยแบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal แบบสำรวจ
ควำมคิดเห็น External และแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)
3.2 หลักการกาหนดเครื่องมือในการประเมิน
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นกำรสำรวจพฤติกรรมของหน่วยงำน ทั้งในระดับหน่วยงำน คือ สำรวจ
เกี่ยวกับกระบวนกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรของหน่วยงำน และในระดับบุคคล คือ สำรวจ
จำกผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยในและภำยนอกของหน่ ว ยงำน โดยใช้ แ นวทำงกำรวิ จั ย
เชิงผสมผสำน (Mixed Methods Research) ในกำรออกแบบเครื่องมือในกำรสำรวจ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
2.2.1 กำรประเมินด้วยเทคนิควิธีเชิงคุณภำพ (Qualitative Method) เป็นกำรประเมิน
บนพื้นฐำนหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ซึ่งเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรดำเนินงำน
ในระดับหน่วยงำน โดยมีลักษณะกำรศึกษำจำกเอกสำร (Document Research) จำกกำรให้
หน่ ว ยงำนตอบแบบส ำรวจพร้ อ มให้ แ นบเอกสำรหลั ก ฐำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แสดงถึ ง
กำรด ำเนิ น กำรตำมแบบส ำรวจอย่ ำ งแท้ จ ริ ง ได้ แ ก่ แบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ ระบบ หรือขั้นตอนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน รวมไปถึง
ข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
2.2.2 กำรประเมินด้วยเทคนิควิธีเชิงปริมำณ (Quantitative Method) เป็นกำรประเมิน
บนพื้ น ฐำนกำรรั บ รู้ (Perception – Based) ซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล ในระดั บ บุ ค คล ในลั ก ษณะ
กำรส ำรวจกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง (Sample Survey Research) และมีแ บบส ำรวจในลั ก ษณะแบบ
มำตรส่วนประมำณค่ำ (Likert’s Scale) ได้แก่
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(1) แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น Internal (Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT) เก็บ ข้อมูล กำรรับรู้ห รือประสบกำรณ์ตรงของเจ้ำหน้ำ ที่
ภำยในหน่วยงำนต่อหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
(2) แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น External (External Integrity &
Transparency Assessment: EIT) เก็บข้อมูลกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกต่อหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
3.3 เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินรำยละเอียดดังนี้
3.3.1 แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น Internal (Internal Integrity & Transparency
Assessment) เป็ น แบบส ำรวจแบบมำตรส่ ว นประมำณค่ ำ (Likert’s Scale) เพื่ อ ส ำรวจ
กำรรับรู้หรือควำมคิดเห็น (Perception) มุ่งเน้นสำรวจในดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก
3.3.2 แบบสำรวจควำมคิดเห็ น External (External Integrity & Transparency
Assessment) เป็ น แบบส ำรวจแบบมำตรส่ ว นประมำณค่ ำ (Likert’s Scale) เพื่ อ ส ำรวจ
กำรรับรู้หรือควำมคิดเห็น (Perception) มุ่งเน้นสำรวจในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
และดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดตำมภำคผนวก ข
3.3.3 แบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based) (Evidence –
Based Integrity & Transparency Assessment) เป็ น แบบส ำรวจเพื่ อ สอบถำมเกี่ ย วกั บ
กำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน รวมไปถึงกำรถูกชี้มูลควำมผิดของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และให้แสดงเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรตอบแบบสำรวจ มุ่งเน้น
สำรวจในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4.1 กำรกำหนดคุณลักษณะประชำกร
ประชำกรและกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำแนกตำมประเภทแบบสำรวจได้ดังนี้
(1) แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal กำหนดให้ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่
เจ้ำหน้ำที่ภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
และมีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
(2) แบบสำรวจควำมคิดเห็น External กำหนดให้ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่
ประชำชน บุคคลภำยนอกหน่วยงำน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เป็น
ผู้มำรับบริกำร/เป็นลูกค้ ำ/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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(3) แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) กำหนดให้
ประชำกรเป้ำหมำย คือ หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
3.4.2 กำรคัดเลือกตัวอย่ำง
กำรคัดเลือกตัวอย่ำงเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะตำมที่กำหนดข้ำงต้น
จะต้ อ งมี ห ลั ก กำรคั ดเลื อ กตั ว อย่ ำ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรด้ ว ย เพื่ อ ให้ ตั ว อย่ ำ งในกำรประเมิ น
มีลักษณะควำมเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุด ดังนี้
(1) แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น Internal ก ำหนดให้ คั ด เลื อ กตั ว อย่ ำ ง
ด้ ว ยวิ ธี ก ำรสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) โดยตั ว อย่ ำ งจะต้ อ งมี
กำรกระจำยครอบคลุมทุกประเภทหรือระดับของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และมีสัดส่วนจำนวน
ตำมประเภทหรือระดับของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ซึ่งรวมแล้วมีขนำด ดังนี้
(1.1) กรณี ห น่ ว ยงำนมี จ ำนวนประชำกรมำกกว่ ำ 100 รำย ขนำด
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน จำนวนหน่วยงำนละอย่ำงน้อย 100 ตัวอย่ำง
(1.2) กรณีหน่วยงำนมีจำนวนประชำกรไม่เกิน 100 รำย ขนำดตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรประเมินให้เป็นไปตำมหลักควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักวิชำกำร
(2) แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น External ก ำหนดให้ คั ด เลื อ กตั ว อย่ ำ ง
ด้ ว ยวิ ธี ก ำรสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) โดยตั ว อย่ ำ งจะต้ อ งมี
กำรกระจำยครอบคลุมทุกประเภทหรือระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำน
และมีสัดส่วนจำนวนตำมประเภทหรือระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำน
ซึ่งรวมแล้วมีขนำด ดังนี้
(2.1) กรณี ห น่ ว ยงำนมี จ ำนวนประชำกรมำกกว่ ำ 100 รำย ขนำด
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมินจำนวนหน่วยงำนละอย่ำงน้อย 100 ตัวอย่ำง
(2.2) กรณีหน่วยงำนมีจำนวนประชำกรไม่เกิน 100 รำย ขนำดตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรประเมินให้เป็นไปตำมหลักควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักวิชำกำร
(3) แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) กำหนดให้
เก็บข้อมูลจำกหน่วยงำนที่รับกำรประเมินทุกหน่วยงำน
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเครื่องมือมีรำยละเอียด ดังนี้
3.5.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal กำหนดให้เก็บ
ข้อมูลโดยกำรสั มภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรสำรวจทำงอื่นๆ ที่มีควำมเหมำะสม แต่จะต้อง
เป็นกำรเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นในกำรตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้ กำรเก็บ
ข้อมูลจะไม่มีกำรระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสำรวจ
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3.5.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสำรวจควำมคิดเห็น External กำหนดให้เก็บ
ข้อมูลโดยกำรสั มภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ กำรส ำรวจทำงโทรศัพท์ กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรสำรวจทำงอื่นๆ ที่มีควำมเหมำะสม แต่จะต้อง
เป็นกำรเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นในกำรตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้ กำรเก็บ
ข้อมูลจะไม่มีกำรระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสำรวจ
3.5.3 วิ ธี ก ำร เก็ บ รว บรว มข้ อมู ล แบ บส ำร ว จใช้ ห ลั ก ฐ ำน เชิ ง ปร ะจั ก ษ์
(Evidence – Based) ก ำหนดให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยจั ด ส่ ง แบบส ำรวจให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมิ น ตอบแบบส ำรวจพร้ อ มแสดงเอกสำรหลั ก ฐำน/เอกสำรประกอบกำรตอบ
แล้ ว จั ด ส่ ง คื น แก่ ห น่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรประเมิ น ผล รำยละเอี ย ดแนวทำงกำรตอบ
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) เป็นไปตำมภำคผนวก ง
3.5.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรถูกชี้มูลควำมผิด ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ว ยงำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมิน ผลจะรวบรวมข้อมูลจำกสำนักงำน ป.ป.ช. และสำนักงำน
ป.ป.ท.
ตารางสรุปลักษณะประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล
แบบสารวจ ลักษณะประชากร
IIT
เจ้ำหน้ำที่ภำยในของ
หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินที่ปฏิบตั ิงำน
ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 และมีอำยุ
กำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ
1 ปี
EIT

ผู้รับบริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน
ในปีปีงบประมำณ พ.ศ.
2559

EBIT

หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน

จานวนตัวอย่าง
100 ตัวอย่ำง
(กรณีมีประชำกร
น้อยกว่ำ 100 รำย
จะกำหนดขนำด
ตำมหลักวิชำกำร)

100 ตัวอย่ำง
(กรณีมีประชำกร
น้อยกว่ำ 100 รำย
จะกำหนดขนำด
ตำมหลักวิชำกำร)

–

การคัดเลือกตัวอย่าง
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random
Sampling) โดยมี
กำรกระจำยครอบคลุม
และมีสัดส่วนจำนวน
ตำมประเภทหรือระดับ
ของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random
Sampling) โดยมี
กำรกระจำยครอบคลุม
และมีสัดส่วนจำนวน
ตำมประเภทหรือระดับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกของหน่วยงำน
เก็บข้อมูลจำกหน่วยงำน
ทีเ่ ข้ำรับกำรประเมิน

วิธีการเก็บข้อมูล
กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ
กำรสำรวจทำงโทรศัพท์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
กำรสำรวจทำงอื่นๆ ที่มี
ควำมเหมำะสม
กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ
กำรสำรวจทำงโทรศัพท์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
กำรสำรวจทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
กำรสำรวจทำงอื่นๆ ที่มี
ควำมเหมำะสม
จัดส่งแบบสำรวจให้
หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินตอบ
แบบสำรวจพร้อมแสดง
เอกสำร/หลักฐำน
ส่วนข้อมูลกำรถูกชี้มูล
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แบบสารวจ

ลักษณะประชากร

จานวนตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่าง

วิธีการเก็บข้อมูล
ควำมผิด หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
จะรวบรวมข้อมูลจำก
สำนักงำน ป.ป.ช. และ
สำนักงำน ป.ป.ท.

3.6 เกณฑ์การประเมินผล
ค่ำคะแนนของผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ มีค่ ำคะแนนระหว่ำ ง 0 – 100 คะแนน วิ เครำะห์ ข้ อมู ล โดยให้ น้ ำหนั ก
แต่ ล ะข้ อ ค ำถำมในแบบส ำรวจจำก 3 แหล่ ง ได้ แ ก่ แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น Internal
แบบสำรวจควำมคิดเห็น External และแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)
โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
80 – 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูงมำก
60 – 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูง
40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนปำนกลำง
20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนต่ำ
0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนต่ำมำก
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บทที่ 4
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 แผนการดาเนินการ
ขั้นตอนและช่วงเวลำของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ จะขึ้นอยู่กับแผนกำรดำเนินกำรที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
ได้ ก ำหนดไว้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ภ ำยในปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2559 ขั้นตอนและช่วงเวลำของกำรประเมินฯ จะมีรำยละเอียดโดยประมำณ ดังนี้
ไตรมาส

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4

การดาเนินการ
● ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
● ประสำนขอข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
● เก็ บ ข้ อ มู ล แบบส ำรวจกำรรั บ รู้ ส ำหรั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำน
(แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal)
● เก็บข้อมู ลแบบสำรวจกำรรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
(แบบสำรวจควำมคิดเห็น External)
● เก็บข้อมูลแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based
● ตรวจสอบและประมวลผลคะแนน
● จั ด ส่ ง ผลกำรให้ ค ะแนนตำมแบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
Evidence – Based ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น เพื่ อ เข้ ำ สู่
กระบวนกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์
● จั ดส่ งผลกำรประเมิ นคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้กับหน่วยงำนที่ต้องใช้ผลกำรประเมินฯ ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
● จัดส่งผลกำรประเมิ นคุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรพัฒ นำกำรดำเนินงำนให้กั บ
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
● ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
● จัดงำนมอบรำงวัลให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ที่มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมที่
สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
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4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
กำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ดังนี้
4.2.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล หมำยถึง หน่วยงำนที่จัดตั้งงบประมำณ
และรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรสำรวจและประเมินผล ได้แก่ สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
4.2.2 ผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล ฯ หรื อ ที่ ป รึ ก ษำ หมำยถึ ง หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กำรประเมินผลว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรสำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล
4.2.3 หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน หมำยถึง หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ
ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ
4.3 ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
4.3.1 ก่อนการประเมิน
(1) ก ำหนดผู้ ป ระสำนงำนของหน่ ว ยงำนและเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ชี้ แ จง
แนวทำงกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
(2) จัดเตรียมและส่งมอบรำยละเอียดข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน สำหรับกำรเก็บข้อมูลตำมที่ผู้รับจ้ำงสำรวจ
ข้อมูลกำหนด หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ในกำรเก็บข้อมูล โดยมีรำยละเอียดกำรจัดเตรียมข้อมูล
ดังนี้
(2.1) ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน สำหรับใช้ในกำรประเมิน
ตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal
หน่ ว ยงำนที่เข้ำรั บ กำรประเมิน จัดเตรียมข้อมูล ของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และมีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
โดยระบุชื่อ–นำมสกุล สั งกัด ตำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงำน/มือถือ) และ
E–mail รำยละเอียดแบบฟอร์มตำมภำคผนวก จ
(2.2) ข้อมูลผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน สำหรับ
ใช้ในกำรประเมินตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็น External
หน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของ
ประชำชน บุคคลภำยนอกหน่วยงำน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เป็น
ผู้มำรับบริกำร/เป็นลูกค้ำ/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน โดยระบุ ชื่อ–นำมสกุล ประเภท/เรื่องในกำรติดต่อกับหน่วยงำน สถำนที่ทำงำน
ตำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงำน/มือถือ) และ E–mail รำยละเอียดแบบฟอร์ม
ตำมภำคผนวก ฉ
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ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล /ที่ปรึกษำจะเป็นผู้ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนของหน่วยงำน
ที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ในกำรขอข้ อ มู ล ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำน ผู้ รั บ บริ ก ำร และ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงำนดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น เพื่ อ น ำไปคั ด เลื อ กและก ำหนดเป็ น
กลุ่ มตัว อย่ ำงตำมหลั กวิช ำกำร ในกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล ตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็ น
Internal และแบบสำรวจควำมคิดเห็น External ต่อไป
4.3.2 ระหว่างการประเมิน
(1) ตอบคำถำมแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิง ประจักษ์ (Evidence – Based)
พร้ อมทั้งแนบเอกสำร/หลั กฐำนประกอบกำรตอบ (1 ชุด ต่อ 1 หน่ว ยงำน) และจัดส่ งให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
(2) พิ จ ำรณำคะแนนเบื้ อ งต้ น ตำมแบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence – Based) หำกประสงค์จะอุทธรณ์คะแนน ให้ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/
ที่ ป รึ ก ษำ โดยกำรจั ด ส่ ง เอกสำร/หลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนใหม่ เ ท่ ำ นั้ น
ภำยในระยะเวลำ 15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำกำหนด หำกพ้นกำหนด
จะถื อ ว่ ำ ได้ ยื น ยั น ผลกำรประเมิ น ตำมที่ แ จ้ ง รำยละเอี ย ดแบบฟอร์ ม กำรขออุ ท ธรณ์
ตำมภำคผนวก ช
กรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล /ที่ ป รึ ก ษำได้ แ จ้ ง ผลกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบแล้ว แต่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ไม่เห็นด้ว ย
กั บ ผลกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ข องผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล /ที่ ป รึ ก ษำ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมินแจ้งประเด็นที่ ไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ต่อ ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/
ที่ปรึกษำภำยในระยะเวลำ 15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำกำหนด โดยผู้รับจ้ำง
ส ำรวจข้อ มูล /ที่ป รึ ก ษำจะเป็ น ผู้ ร วบรวมและส่ งให้ ห น่ว ยงำนที่รับผิ ด ชอบกำรประเมิ นผล
เพื่อส่งผลกำรอุทธรณ์ พร้อมเอกสำร/หลักฐำน และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ไปยังสำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป
4.3.3 หลังการประเมิน
กำรประเมิน คุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ ว ยงำน
ภำครั ฐ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ป ระกำรหนึ่ ง คื อ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ได้ รั บ ทรำบแนวทำง
ในกำรปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นำในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำน ดั ง นั้ น
หน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ควรน ำผลกำร ประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงำน ป.ป.ช. จึงมี
ข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้ น ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น น ำไปปรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทำง
ในกำรนำผลกำรประประเมินฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
(1) ศึ ก ษำรำยละเอี ย ดคะแนนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในแต่ละดัชนีและตัวชี้วัดให้เกิดควำมเข้ำใจ
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(2) ประเมินวิเครำะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำน
(3) กำหนดหัวข้อและประเด็นที่หน่วยงำนจะต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
(4) กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรปรับปรุง ซึ่งอำจเป็นกลุ่มภำรกิจ ส ำนัก
หน่วยงำนภำยในหรือระบบกำรทำงำนที่จะต้องพัฒนำและจัดทำขึ้นเพิ่มเติม
(5) วิเ ครำะห์ สิ่ ง แวดล้ อ มภำยในและภำยนอกหน่ว ยงำน เช่น นโยบำย
ผู้บริหำร งบประมำณ กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สภำพสังคม วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้ำงองค์กร เป็นต้น
(6) ศึกษำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒ นำหน่วยงำนในเรื่องคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(7) ศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ ตำมรำยงำนผล
กำรประเมิ น ฯ เพิ่ ม เติ ม จำกหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ หรื อ แนวทำงตำมหลั ก วิ ช ำกำรและทฤษฎี
บริหำรองค์กร
(8) ประมวลผลกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ ข้ำงต้น และกำหนดวัตถุประสงค์หลัก
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำน
(9) จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ที่มีควำมเหมำะสมในกำรปรับปรุง
พัฒนำเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
(10) ติดตำมและประเมินผลโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง
4.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบำทหน้ ำที่และกำรมีส่ ว นร่ ว มในแต่ละขั้นตอนกำรประเมินฯ ของหน่ว ยงำน
ที่รับผิดชอบกำรประเมิน ผล ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษำ และหน่วยงำนที่ เข้ำรับ
กำรประเมิน มีรำยละเอียด ดังนี้
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ตารางบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ไตรมำสที่ 1  กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อ
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำม
โปร่ ง ใสใ นก ำ รด ำ เ นิ น ง ำน ข อ ง
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559
 ก ำหนดรำยละเอี ย ดทำงวิ ช ำกำร
เกี่ยวกับกำรประเมินฯ
ไตรมำสที่ 2  จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
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ศึกษำและวิเครำะห์ประชำกร (เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่ วยงำน ผู้ รั บบริ กำร และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) ของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิ น เพื่ อ ก ำหนดจ ำนวนและ
ประเภทของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในกำรเก็ บ
ข้ อ มู ล รวมถึ ง ออกแบบและวำงแผน
กระบวนกำรเก็บข้อมูล

กำหนดผู้ประสำนงำนของหน่วยงำน
เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ชี้ แ จงแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559
จั ด เตรี ย มและส่ ง มอบรำยละเอี ย ดข้ อ มู ล
ของประชำกร (ทั้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยใน
หน่ ว ยงำน ผู้ รั บ บริ ก ำร และผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ) ส ำหรั บ กำรเก็ บ ข้ อ มู ล ตำมที่
ผู้ รับ จ้ำ งส ำรวจข้ อมู ล ก ำหนด หรื อข้ อมู ล
ที่ จ ำเป็ น อื่ น ๆ ในกำรเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ แ ก่
ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ
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ไตรมำสที่ 3







กำกับและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล ฯ ให้ เ ป็ น ไป
ตำมสั ญ ญำจ้ ำ งตำมหลั ก วิ ช ำกำร
และแผนกำรดำเนินโครงกำร
รวบรวมแบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำน
เชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based
ของหน่ วยงำนที่เข้ำรั บกำรประเมิน
แ ล ะ จั ด ส่ ง ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ ำ ง ส ำ ร ว จ /
ที่ปรึกษำ



ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา
รวบรวมรำยละเอี ย ดข้ อ มู ล ของกลุ่ ม
ตั ว อย่ ำ งให้ ไ ด้ ต ำมผลกำรวิ เ ครำะห์
โดยส่ ว นหนึ่ ง อำจประสำนงำนกั บ
ผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินเพื่อขอรำยละเอียดข้อมูล
ของประชำกร (ทั้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยใน
หน่วยงำน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ) หรื อ ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น อื่ น ๆ
ในกำรเก็บ
เก็ บ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมินจำกแหล่งข้อมูล ดังนี้
1) แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal
2) แบบสำรวจควำมคิดเห็น External
ตรวจสอบกำรตอบคำถำมแบบสำรวจฯ
และเอกสำร/หลั ก ฐ ำนประกอบ
กำรตอบของหน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมิน

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน



ตอ บค ำถ ำม แ บบ ส ำ รว จ ใช้ หลั กฐ ำ น
เชิงประจักษ์ Evidence – Based พร้อมทั้ง
แนบเอกสำร/หลั กฐำนประกอบกำรตอบ
และจั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ช อบ
กำรประเมินผล
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ไตรมำสที่ 2
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ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา
รวบรวมข้อมูลกำรถูกชี้มูลควำมผิดของ
เจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ วยงำนจำกหน่ วยงำน
ที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
ประมวลผลกำรประเมินเบื้องต้น
จัดส่งผลกำรให้คะแนนตำมแบบสำรวจ
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence –
Based ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมินพิจำรณำอุทธรณ์
พิ จ ำรณำกำรขออุ ท ธรณ์ แ ละแจ้ ง ผล
กำรพิ จ ำรณำให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมินทรำบ โดยมีแนวทำง ดังนี้
- หำกหน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำร
ประเมิ น เห็ น ด้ ว ยกั บ ผลกำรอุ ท ธรณ์
ให้ ผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล /ที่ ป รึ ก ษำ
ส่ ง ผลกำรประเมิ น ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขแล้ ว
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบ
และให้ ห น่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบกำร
ประเมิ น ผลแจ้ ง รำยชื่ อ หน่ ว ยงำน

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน



พิ จ ำ ร ณ ำ ค ะ แ น น ต ำ ม แ บ บ ส ำ ร ว จ
ใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence –
Based แ ล ะ ยื่ น อุ ท ธ ร ณ์ ค ะ แ น น ต่ อ
ผู้ รั บ จ้ ำ งส ำรวจข้ อ มู ล หรื อ ที่ ป รึ ก ษำ
ซึ่งหำกหน่วยงำนมีประสงค์จะขออุทธรณ์
คะแ นน ให้ ยื่ น อุ ท ธ รณ์ ต่ อ ผู้ รั บ จ้ ำ ง
ส ำรวจข้ อ มู ล /ที่ ป รึ ก ษำ โดยกำรจั ด ส่ ง
เอกสำร/หลักฐำนเพิ่มเติม หรือเอกสำร/
หลั ก ฐำนใหม่ เ ท่ ำ นั้ น ภำยในระยะเวลำ
15 วัน หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/
ที่ ป รึ ก ษำก ำหนด กรณี ที่ ห น่ ว ยงำนที่
เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผล
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของผู้รับจ้ำงสำรวจ
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ไตรมำสที่ 3  รวบรวมข้อมูลกำรถูกชี้มูล ควำมผิ ด
ของเจ้ ำหน้ำที่ในหน่ว ยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน จำกสำนั กงำน ป.ป.ช.
และสำนักงำน ป.ป.ท. และส่งมอบ
ให้ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ
ไตรมำสที่ 4  ส่ ง ผลกำรอุ ท ธรณ์ ใ ห้ ส ำนั ก งำน
ป.ป.ช. โดยมีแนวทำง ดังนี้
- หำกหน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำร
ประเมินเห็นด้วยกับผลกำรอุทธรณ์
ให้ แ จ ้ ง ร ำ ย ชื ่ อ ห น ่ ว ย ง ำ น ที่
เห็ น ด้ ว ยกั บ ผลกำรอุ ท ธรณ์ ไ ปยั ง
สำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อทรำบ
- ห ำ ก ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมิ น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผล
กำรอุ ท ธรณ์ ให้ ส่ ง ผลกำรอุ ท ธรณ์
พร้ อ มแนบเอกสำร/หลั ก ฐำน และ
ประเด็ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลกำร
อุ ท ธรณ์ ไปยั ง ส ำนั ก งำน ป.ป.ช.
เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป
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จัดส่งผลคะแนนของหน่วยงำนที่เข้ำ
รั บ กำรประเมิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำน
ที่กำกับดูแลหรือใช้ผลคะแนนในกำร
ประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ได้ แ ก่
ก.พ.ร. /สคร./สกอ./สถ. และ
สำนักงำน ป.ป.ช.




ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา
ที่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลกำรอุ ท ธรณ์ ม ำยั ง
สำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อทรำบ
- หำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลกำรอุ ท ธ รณ์ ให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล
ส่งผลกำรอุทธรณ์ พร้อมแนบเอกสำร/
หลักฐำน และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผลกำรอุทธรณ์มำยังสำนักงำน ป.ป.ช.
เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป
รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรขออุทธรณ์
ตำมภำคผนวก ช
ประมวลผลคะแนนในขั้นสุดท้ำย
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ที่เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิน และจั ดส่ งให้ แก่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ข้ อ มู ล /ที่ ป รึ ก ษำ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ
กำรประเมินแจ้งประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้ำงสำรวจ
ข้อมูล /ที่ปรึกษำภำยในระยะเวลำ 15 วัน
หรือตำมที่ผู้รับจ้ำงสำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำ
กำหนด



น ำผลกำรประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ
ไปปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นำคุ ณ ธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน
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ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ไตรมำสที่ 4

สำนักงำน ป.ป.ช. | 37
ระยเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ไตรมำสที่ 4  จั ด ส่ ง ร ำย ง ำน ผ ลก ำ รป ร ะเ มิ น
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน
ทุกหน่วยงำน
 ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. ประกำศผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน
ภำครัฐต่อสำธำรณะและมอบรำงวัล

ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
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ภาคผนวก ก
แบบสารวจความคิดเห็น
Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภททั่วไป
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติงำน – อำวุโส
 ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติกำร – ชำนำญกำรพิเศษ  เชี่ยวชำญ – ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอานวยการ
 ระดับต้น
 ระดับสูง
ประเภทบริหาร
 ระดับต้น
 ระดับสูง
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5 – 10 ปี
 11 – 20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
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วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนทีใ่ ห้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รอิ ส ระ/องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ /ส านั ก งานศาล (หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบงำน
ธุรกำรศำล)/สานักงานอัยการสูงสุด
ประเภททั่วไป
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติงำน – อำวุโส
 ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติกำร – ชำนำญกำรพิเศษ  เชี่ยวชำญ–ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอานวยการ
 ระดับต้น
 ระดับสูง
ประเภทบริหาร
 ระดับต้น
 ระดับสูง
หมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงำนมีกำรกำหนดตำแหน่งเป็นอย่ำงอื่น ให้เทียบเคียงกับตัวเลือกที่กำหนด
ไว้ข้ำงต้น
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5-10 ปี  11-20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
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วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้ำง
 พนักงำน – พนักงำนอำวุโสหรือเทียบเท่ำ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ
 รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ
 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ
 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร/ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ
 รองผู้ว่ำกำร/รองผู้อำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ
 ผู้ว่ำกำร/ผู้อำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5-10 ปี
 11-20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
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วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ประเภทลูกจ้าง
 ลูกจ้ำงปฏิบัติกำรทั่วไปหรือเทียบเท่ำ
 ลูกจ้ำงด้ำนสนับสนุนและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ
 ลูกจ้ำงด้ำนวิจัยและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ
ประเภทเจ้าหน้าที่สานักงาน
 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิทั่วไปหรือเทียบเท่ำ
 เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ
 เจ้ำหน้ำที่วิจัยและวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ  ผู้อำนวยกำรสำนักหรือเทียบเท่ำ
ประเภทบริหาร
 ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำหรือเทียบเท่ำ
 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนหรือเทียบเท่ำ
 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหรือเทียบเท่ำ
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5-10 ปี
 11-20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน

60 | สำนักงำน ป.ป.ช.
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
เจ้าหน้าที่/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาการ
 ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  อำจำรย์
ประเภทผู้บริหาร
 อธิกำรบดี
 รองอธิกำรบดี  คณบดี หรือเทียบเท่ำ  ผู้ช่วยอธิกำรบดี
 รองคณบดี
 ผู้ช่วยคณบดี  ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง หรือเทียบเท่ำ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
 เชี่ยวชำญพิเศษ  เชี่ยวชำญ
 ชำนำญกำรพิเศษ
 ชำนำญกำร  ปฏิบัติกำร
ประเภททั่วไป
 ชำนำญงำนพิเศษ  ชำนำญงำน  ปฏิบัติงำน
 ลูกจ้ำง
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5 – 10 ปี
 11 – 20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
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วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
DQ1. ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประเภทใด
ข้าราชการตารวจ
ระดับต่ากว่ากากับการ
 พลตำรวจ
 รองผู้บังคับหมู่
 ผู้บังคับหมู่
 รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน
 สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ชำนำญกำร
ระดับกากับการ
 รองผู้กำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ชำนำญกำรพิเศษ  ผู้กำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับบังคับการ
 รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ  ผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ
ระดับบัญชาการ
 รองผู้บัญชำกำร
 ผู้บัญชำกำร
 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
 จเรตำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ  ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5-10 ปี
 11-20 ปี
 มำกกว่ำ 20 ปี

กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
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วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
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ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
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Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม

สำนักงำน ป.ป.ช. | 75
Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
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Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมิน
จะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้ อ นควำมคิ ด เห็ น ของท่ ำ นได้ อ ย่ ำ งดี ท่ ำ นสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
ข้าราชการทหาร
ระดับบังคับหมู่ หรือนายตอน
 พลทหำรอำสำสมัคร
 ผู้บังคับหมู่ หรือนำยตอน
ระดับบังคับหมวด/บังคับกองร้อย/บังคับการ
 ผูบ้ ังคับหมวด 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 : ข้ ำ รำชกำรกลำโหมซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งบั งคับ บัญ ชำตรงตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้ อ DQ1. ให้ถื อ อั ตรำ
เงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่เป็นหลักในกำรเทียบตำแหน่งบังคับบัญชำ หำกเทียบอัตรำเงินเดือนของตำแหน่งที่
ดำรงอยู่ไม่ได้ ก็ให้ถือยศของทหำรหรือเงินเดือนที่ได้รับเป็นหลักในกำรเทียบตำแหน่งบังคับบัญชำ ทั้งนี้ เป็นไปตำม
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยตำแหน่งและกำรเทียบตำแหน่งบังคับบัญชำข้ำรำชกำรกลำโหม พ.ศ. 2501

DQ2. กรุณำระบุเพศของท่ำน
 ชำย
 หญิง
DQ3. ท่ำนทำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด
 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 5-10 ปี  11-20 ปี

 มำกกว่ำ 20 ปี
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กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มจี ิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ ถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยนื หยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมำย
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำร
ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือก
ปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน
มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยดึ มั่นในหลัก
จรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก
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การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคาถาม

Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรูถ้ ึง
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร
แนวควำมคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/
ควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของ
ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ มำกน้อย
เพียงใด
Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบ
ผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต
(กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก
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Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณ
มำกเกินควำมจำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้ำงเล็กน้อย
 มีค่อนข้ำงบ่อย
 มีบ่อยมำก
การบริหารงานบุคคล
ข้อ

ข้อคาถาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

Q23. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบ
ของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำน
มำกน้อยเพียงใด
Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในหน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้ำงมำก  ส่งผลมำก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรให้ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
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Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงไม่คุ้มค่ำ
 ค่อนข้ำงคุ้มค่ำ
 คุ้มค่ำ
Q29. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน  ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่ำนเห็นว่ำวิธีกำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมำะสม
 ค่อนข้ำงไม่เหมำะสม  ค่อนข้ำงเหมำะสม  เหมำะสม
Q31. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบัน
ของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน
ต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้ำงไม่โปร่งใส  ค่อนข้ำงโปร่งใส
 โปร่งใสมำก
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีเ่ ป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ
หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q36. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บคุ ลำกรในหน่วยงำนมีอสิ ระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้ำงน้อย  มีอิสระค่อนข้ำงมำก  มีอิสระมำก
Q38. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มกี ำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกำสน้อย
 เปิดโอกำสค่อนข้ำงน้อย  เปิดโอกำสค่อนข้ำงมำก  เปิดโอกำสมำก
Q39. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มี
สำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมำก  ค่อนข้ำงไม่เป็นธรรม  ค่อนข้ำงเป็นธรรม  เป็นธรรมมำก
Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คำนึงถึงน้อย
 คำนึงถึงค่อนข้ำงน้อย  คำนึงถึงค่อนข้ำงมำก  คำนึงถึงมำก
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Q41. ผู้บังคับ บัญ ชำของท่ำ นมี กำรร้อ งขอ/สั่ งด้ วยวำจำให้ผู้ ใต้ บังคั บบั ญชำท ำงำนส่ วนตัวที่ ไม่ ใช่ งำน
รำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้ำงน้อย
 มีค่อนข้ำงมำก
 มีมำก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบตั ิตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบต่อกำรทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก
 ได้รับผลกระทบมำก
Q43. หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของท่ำนหรือไม่
 มีกำรติดตำมน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงน้อย
 มีกำรติดตำมค่อนข้ำงมำก
 มีกำรติดตำมมำก
Q44. ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้ำงน้อย
 ค่อนข้ำงมำก
 มำก
Q45. ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงไม่ชัดเจน
 ค่อนข้ำงชัดเจน
 ชัดเจน
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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ภาคผนวก ข
แบบสารวจความคิดเห็น
External Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลกำรสำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นได้เป็นอิสระ และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุค คลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลั บ อย่ า งดี ที่ สุ ด และจะไม่ ถู ก น าไปเผยแพร่ ห รื อ ใช้ เ พื่ อ การใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคล
แต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือกและ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 ดัชนีความโปร่งใส
ไม่
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ชัดเจน
ข้อ
ข้อคาถาม
ชัดเจน ไม่ชัดเจน ชัดเจน
มาก
Q1. หน่วยงำนนี้ มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม่
Q2. หน่วยงำนนี้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย
ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรชัดเจนหรือไม่
Q3. หน่วยงำนนี้ มีกำรเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลำ
ที่ใช้ในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ชัดเจนหรือไม่
Q4. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนนี้ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำร เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำธรรมเนียม
(ถ้ำมี) และเอกสำรประกอบอื่นๆ ชัดเจนหรือไม่
Q5. ช่องทำงสื่อสำรที่ช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลหน่วยงำนนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เอกสำรเผยแพร่ของหน่วยงำน  บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
 เว็บไซต์ของหน่วยงำน
 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ
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Q6.

หน่วยงำนนี้ ให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือไม่
 ช้ำมำก
 ค่อนข้ำงช้ำ
 ค่อนข้ำงเร็ว
 เร็วมำก
Q7. หน่วยงำนนี้ให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่
 เลือกปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้ำง  ค่อนข้ำงไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ
Q8. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนนี้ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ  ค่อนข้ำงพึงพอใจ
 พึงพอใจมำก
Q9. หน่วยงำนมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่สะดวกมำกน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก  ค่อนข้ำงสะดวก
 สะดวกมำก
Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพรำะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สำคัญ
 กลัวผลกระทบภำยหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อ

ข้อคาถาม

ไม่มีเลย

มีค่อนข้าง มีค่อนข้าง
มีมาก
น้อย
มาก

Q10.–1 หน่วยงำนนี้ ได้ดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนของท่ำน
อย่ำงเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน
ระยะเวลำ กระบวนกำรรับและแก้ไขปัญหำ
ข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10.–2 หน่วยงำนนี้ มีกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนของท่ำน
มำกน้อยเพียงใด
Q10.–3 กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลดำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนที่ท่ำนใช้
บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงำนมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่
 ไม่มี
 มี
 ดัชนีความพร้อมรับผิด
Q12. เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรท่ำน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงพร้อม
 พร้อม
Q13. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรท่ ำ น มี ค วำมสุ ภ ำพ มี ค วำมกระตื อ รื อ ร้ น เต็ ม ใจ ท ำงำนรวดเร็ ว และ
มุ่งผลสำเร็จของงำน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  เห็นด้วย
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 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้ยนิ /รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน รับเงิน
พิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลีย่ นกับกำรให้บริกำรตำมหน้ำทีห่ รือไม่
 ไม่เคย
 เคย
มีค่อนข้าง มีค่อนข้าง
ข้อ
ข้อคาถาม
ไม่มีเลย
มีมาก
น้อย
มาก
Q15. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน มีกำรรับ
เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ
Q16. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ด้ำนกำรให้บริกำร ได้มีกำรเอื้อประโยชน์/
เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ใช้บริกำรบำงคน เนื่องจำก
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
Q17. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน
มีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรม หรือมีกำรให้
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อผลประโยชน์
ตอบแทนบำงอย่ำง สำหรับตนเองและพวกพ้อง
หรือบุคคลอื่น
 ประสบการณ์การทุจริต
(คาตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านัน้ และข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ
หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรำยละเอียด
Q19. สิ่งที่ท่ำนต้องกำรแนะนำให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมิน ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่
1.
2.
3.
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่ได้รับการสัมภาษณ์
SQ1. อำยุ
ปี
SQ2. เพศ
 ชำย
 หญิง
SQ3. ระดับกำรศึกษำ
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี
 ปริญญำตรีขึ้นไป
SQ4. อำชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของธุรกิจ
 พนักงำน/ลูกจ้ำง
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
SQ5. ประเภทงำน/ธุรกิจ
 ภำคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพำะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคกำรค้ำ เช่น ค้ำส่ง ค้ำปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคบริกำร เช่น โรงแรม ภัตตำคำร ขนส่ง สุขภำพ ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ สื่อสำร อื่นๆ
(โปรดระบุ)
 ภำคอุตสำหกรรม เช่น อำหำร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้ำ เคมีภณ
ั ฑ์ ยำนยนต์ เหล็ก
เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วัสดุก่อสร้ำง เครื่องประดับ ยำง/
ผลิตภัณฑ์ยำง อื่นๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รำยได้ต่อเดือน
 ต่ำกว่ำ 50,000 บำท
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.

 50,000 บำทขึ้นไป

2.
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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ภาคผนวก ค
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการสารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของท่ำนในกำรตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดี
ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กร
สานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงาน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ
วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบสารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับ
หน่วยงำนของท่ำน และหำกมีเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง 
พร้อมระบุชื่อเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงนั้น
2. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจหลักตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ได้เลือกสำหรับตอบ
เฉพำะข้อคำถำมที่มีคำว่ำ “ภำรกิจหลัก” โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร หรือได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ หรือมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น
ส่ ว นข้ อ ค ำถำมที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ค ำว่ ำ “ภำรกิ จ หลั ก ” หมำยถึ งกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมของ
หน่วยงำน
3. ข้ อ ค ำถำมเกี่ ย วกั บ “ภำรกิ จ หลั ก ” (EB4 – EB7) หน่ ว ยงำนต้ อ งใช้ เ อกสำร/หลั ก ฐำนที่ มี
ควำมสอดคล้องกับ “ภำรกิจหลัก” ตำมที่หน่วยงำนได้ระบุไว้ในแบบสำรวจฯ มำตอบคำถำม
4. รำยชื่อหลักฐำนที่ระบุในแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็นรำยชื่อหลักฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตอบข้อ
ค ำถำม ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงำนอำจใช้ ห ลั ก ฐำนอื่ น ๆ ส ำหรั บ กำรตอบข้ อ ค ำถำมนั้ น ได้ โดยให้ ใ ส่
เครื่องหมำย  ลงในช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสำร
5. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม รวมถึ งระเบียบที่รัฐวิ สำหกิจ /หน่ วยงำนของอื่น ของรั ฐ ใช้
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
6. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด
หมายเหตุ: หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ควรศึกษำวิธีกำรตอบแบบสำรวจฯ จำกคู่มือคำอธิบำย
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดำเนินกำรตอบแบบสำรวจฯ
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ประเด็นคาถาม
มี
ไม่มี
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี
พ.ศ. 2559) หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร
หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559)
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้
หรือไม่
2.1 ชื่อโครงกำร
 
2.2 งบประมำณ
 
2.3 ผู้ซื้อซอง
 
2.4 ผู้ยื่นซอง
 
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
 
มีหลักฐาน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ได้แสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่หน่วยงำน
ได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร
(กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด)
1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
 
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนกำหนด หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อ
 
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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3) มีกำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

มี


ไม่มี














 Print Screen รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน
 รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2558 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558





 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้
หรือไม่
3.1) ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
 
งบประมำณ พ.ศ. 2558
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มี

ไม่มี





มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิ ธีกำรจัดซื้อจัด จ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 
ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆ มำ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนแสดงสิ่งที่ปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 ข้อมูลแสดงกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB4 การดาเนินงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 
ตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งกำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน/คูม่ ือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนหรือคู่มือ  
กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหลักที่มี
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดกำรใช้ดลุ พินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบกำรให้
บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐาน คือ
 เอกสำรคูม่ ือ
 บัตรคิวกำรให้บริกำร
 ทะเบียนควบคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง

มี

ไม่มี





 เกณฑ์ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร  
(ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 คู่มือกำรให้บริกำร
 Print Screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่





 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัตหิ น้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัตริ าชการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ  
รำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
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มี

ไม่มี

มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงำนผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุง
 
แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตั ิรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 โครงกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัตริ ำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 โครงกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนสรุปกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร
 อื่นๆ โปรดระบุ





4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือ
ประเมินผลกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตั ิรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนประเมินผล
 รำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน
 ภำพถ่ำยกิจกรรมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำร
 อื่นๆ โปรดระบุ





5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลัก
อย่ำงต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 รำยงำนกำรประชุม
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 หน่วยงานของท่านมีชอ่ งทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 โครงสร้ำงหน่วยงำน
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีข้อมูลตำมภำรกิจหลัก ตำมที่กฎหมำยกำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูล
ตลอดเวลำทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center
 บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงหน่วยงำน
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐาน คือ
4.2 วำรสำร
มีหลักฐาน คือ
4.3 จุลสำร
มีหลักฐาน คือ
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐาน คือ
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐาน คือ
4.6 วิทยุ
มีหลักฐาน คือ

ไม่มี
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4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐาน คือ
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐาน คือ
การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร
1) มีกำรกำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือรำยงำน
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ

มี


ไม่มี


















4) มีกำรเผยแพร่ ผลกำรด ำเนิน งำนเรื่อ งร้อ งเรี ยนจั ดซื้อจั ดจ้ำ ง พร้อมระบุ ปัญหำ  
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค
และแนวทำงแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี

ไม่มี

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร
1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ควำมรูเ้ รื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีกำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์
 
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมคูม่ ือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้อง
 
กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 เอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพือ่ ตรวจสอบบุคคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 อื่นๆ โปรดระบุ

100 | สำนักงำน ป.ป.ช.
ประเด็นคาถาม
6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ

มี


ไม่มี


7) มีกำรนำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
 
ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบกำรทำงำน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนจำกข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร
1) มีก ำรวิเ ครำะห์ ผ ลกำรดำเนิ นกำรตำมแผนปฏิ บัติ ก ำรป้ อ งกัน และปรำบปรำม  
กำรทุจริตของหน่วยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 เอกสำรผลกำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงงำน/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต (อย่ำงน้อย 1 โครงกำร)
 อื่นๆ โปรดระบุ



3) มีแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
 
พ.ศ. 2560 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
ไม่มี
EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร
1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่
 
มีหลักฐาน คือ
 รำยชื่อคณะกรรมกำร/กรรมกำร/สมำชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ
หรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ผลกำรดำเนินงำนของกลุม่
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมกำรรวมกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบสารวจ
สานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
สานักงาน ป.ป.ช.
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558
โทรสาร 0 2282 0560
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ภาคผนวก ง
คาอธิบายแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คู่มือคาอธิบาย
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)

------------------------------------------------- แนวทางการตอบแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
1. กรุณำระบุชื่อหน่วยงำนให้ชัดเจน เช่น กรม

สำนักงำน

2. ข้อคำถำมแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1) ข้ อ ค ำถำมที่ ถ ำมถึ ง ขั้ นตอนหรื อกิ จกรรมทั่ วๆ ไปของหน่ วยงำน เช่ น เรื่ อง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตอบสนองข้อร้องเรียน และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน
2) ข้ อ ค ำถำมที่ ถ ำมถึ ง ขั้ น ตอนหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ หลั ก ของ
หน่วยงำน ซึ่งจะสังเกตได้จำกข้อคำถำมที่มีคำว่ำ “ภำรกิจหลัก” หน่วยงำนจะต้องตอบข้อ
คำถำมดังกล่ำวตำมภำรกิจหลักที่หน่ วยงำนได้คัดเลือกและระบุไว้หน้ำแบบสำรวจ โดย
กำรคัดเลือก “ภำรกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงำนพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร หรือ
กำรได้รับจัดสรรงบประมำณ หรือระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำ
ภำรกิจอื่น
ข้อแนะนา หน่วยงำนควรมีกำรหำรือร่วมกันในกำรคัดเลือก “ภำรกิจหลัก”
3. หน่ วยงำนจะต้องตอบข้อคำถำมตำมประเด็นส ำรวจต่ำงๆ ว่ำ “มี ” หรือ “ไม่มี ” โดยใส่
เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4. กรณีที่หน่วยงำนตอบว่ำ “มี” ให้หน่วยงำนใส่เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ำ
รำยกำรหลั ก ฐำนที่ แบบส ำรวจฯ ระบุ ไว้ หำก รำยกำรหลั กฐำนนั้น ไม่ตรงกับรำยชื่อ ที่
แบบส ำรวจฯ ระบุ ไ ว้ ให้ ห น่ ว ยงำนใส่ เ ครื่ อ งหมำยถู ก () ลงในช่ อ ง  อื่ น ๆ และ
ให้หน่วยงำนระบุชื่อรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนที่แนบนั้นให้ชัดเจน
5. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบคำตอบข้อ ใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจำกข้อจำกัด หรือ ข้อกำหนด
ด้ำนกฎหมำย ให้หน่วยงำนใส่เครื่องหมำยถูก () ในช่อง  อื่นๆ และโปรดระบุเหตุผล
ของข้อจำกัด หรือข้อกำหนดด้ำนกฎหมำยที่ทำให้ไม่สำมำรถตอบคำถำมในข้อนั้นได้ พร้อม
แนบกฎหมำย หรื อ ระเบี ย บนั้ น ๆ มำด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรประเมิ น ผลน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้คะแนนหรือปรับทอนค่ำคะแนน
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6. กำรอ้ำงเอกสำร/หลักฐำนซ้ำในหลำยๆ ข้อ คำถำม หรือ กำรใช้หลักฐำนร่วมกันในหลำยข้อ
คำถำม หน่วยงำนไม่ต้องสำเนำเอกสำรเพิ่ม แต่ให้ระบุว่ำใช้หลักฐำนในข้อคำถำมใดตอบ
และติดสลิป (slip) เพิ่มเติมที่หลักฐำนนั้นด้วย
7. หน่ว ยงำนควร แนบรำยกำรหลักฐำนเท่ำที่จำเป็น สำหรับกำรตรวจสอบกำรให้คะแนน
เท่ำนั้น
 คาอธิบายข้อคาถาม EB1 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ ห น่ ว ยงำนมีกำรดำเนิ น กำรกำรจัด ซื้อจั ดจ้ำงตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
 คาอธิบาย
ในกำรดำเนิน งำนจั ดซื้อจั ดจ้ ำง หน่ว ยงำนจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี ตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และต้องมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ไม่ใช่
รำยงำนกำรจัดหำพัสดุรำยไตรมำสหรือรำยโครงกำร) บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนผู้ถูกประเมิน
ตลอดจนหน่ ว ยงำนต้ องจั ด ทำฐำนข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ผลสรุ ป รวมกำรจั ด ซื้อ จั ดจ้ ำ งที่ด ำเนิน กำร
แล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมำณที่ ถู ก ประเมิ น โดยฐำนข้ อ มู ล นั้ น ต้ อ งแสดงรำยละเอี ย ดของ
ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ ซื้อซอง ผู้ ยื่น ซอง และผู้ ได้รับกำรคัดเลือก และนำขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบหรือสำมำรถเข้ำตรวจดูได้โดยผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
 คานิยาม
“การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง” หมำยถึ ง กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งตำมระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่ใช้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
“แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ซึ่งกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) โดย
1. หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงำนยกเว้ น ส่ ว นรำชกำรประจ ำจั ง หวั ด และ
กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรีย กชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นกรม ซึ่งมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค
สำหรับค่ำครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท และที่ดินสิ่งก่อสร้ำงเกิน 2,000,000 บำท
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2. ส่วนรำชกำรประจำจังหวัดและกรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเป็นกรม ซึ่งมีสำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลและเมืองพัทยำ สำหรับค่ำครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำงเกิน 1,000,000 บำท
“เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลักที่หน่วยงำนใช้เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน
“สื่ออื่น ๆ” หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่ อสำรอื่นๆ ที่ห น่ว ยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
“การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ” หมำยถึง เผยแพร่รำยละเอียดของผล
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำร/ทุกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในห้วง
ปีงบประมำณที่ทำกำรประเมินจำกแหล่งงบประมำณทุกประเภทเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์
และที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง) เช่ น งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ข องส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ
งบประมำณเหลือจ่ำย งบรำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด
งบพั ฒ นำกลุ่ มจั ง หวัด งบประมำณที่ มี กำรกั น ไว้ จ่ ำ ยเหลื่ อมปี เป็ น ต้ น ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงำนผู้ถูกประเมิน โดยผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวนั้น ต้องแสดงข้อมูลของ
ระบบกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งอย่ ำ งครบถ้ ว น คื อ 1) ชื่ อ โครงกำร 2) งบประมำณ 3) ผู้ ซื้ อ ซอง
4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 (ภำยในระยะเวลำ 30 วั น ท ำกำร หลั ง จำกที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559) หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหัวข้อรำยกำรประกำศเผยแพร่แผนและ
รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นประกำศไว้
บนหน้ ำ เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น โดยมี วั น ที่ ขึ้ น ประกำศชั ด เจน และ
กำรประกำศเผยแพร่แผนนั้นต้องดำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยใน 30 วันทำกำรหลังจำกที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี 2559 และ หน่วยงำนต้องแนบรำยละเอียดของวันที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณมำเป็ นหลั กฐำนประกอบกำรพิจำรณำด้วย หำกหน่วยงำนผู้เข้ำรับ
กำรประเมินมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงเลยกว่ำระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ในข้อคำถำม ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลในควำมล่ำช้ำของประกำศนั้นมำเพื่อให้ผู้ประเมินผล
ทรำบด้วย
กรณีที่ห น่ ว ยงำนไม่ อยู่ ในข่ำยที่ต้องจั ดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ)
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ค าถามข้ อที่ 2 “มีกำรเผยแพร่ ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่”
2.1 ชื่อโครงกำร
2.2 งบประมำณ
2.3 ผู้ซื้อซอง
2.4 ผู้ยื่นซอง
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหัวข้อรำยกำรประกำศและรำยละเอียดของ
ฐำนข้ อมูล จั ดซื้อ จั ดจ้ ำงทุก โครงกำรที่ดำเนิ น กำรแล้ ว เสร็จของปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
ที่ห น่ ว ยงำนได้แสดงไว้บ นเว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงำนผู้ ถูกประเมิน โดยลั กษณะของกำรจัดทำ
ฐำนข้ อ มู ล นั้ น หน่ ว ยงำนต้ อ งด ำเนิ น กำรสรุ ป โครงกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งทุ ก โครงกำร/ทุ ก วิ ธี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ดำเนินงำนแล้วเสร็จภำยในห้วงปีงบประมำณที่ทำกำรประเมิน จำกแหล่ง
งบประมำณทุกประเภทเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) เช่น งบประมำณ
รำยจ่ ำ ยประจ ำปี ข องส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ งบประมำณเหลื อ จ่ ำ ย งบรำยจ่ ำ ยอื่ น
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด งบประมำณ
ที่มีกำรกันไว้จ่ำยเหลื่อมปี เป็นต้น มำจัดทำฐำนข้อมูลรวมที่แสดงระบบของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
อย่ำงครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงกำร 2) งบประมำณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก
กรณีที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ด้ ว ยวิ ธี ก ำรตกลงรำคำหรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถแสดงข้ อ มู ล ได้ ค รบทั้ ง 5
องค์ ประกอบได้ ให้ หน่ วยงำนระบุ เหตุ ผ ลในช่ อ งอื่ น ๆ (โปรดระบุ) ว่ำ กำรจั ดซื้ อ จัด จ้ ำงใน
โครงกำรนั้น เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรใด
หน่ ว ยงำนสำมำรถจั ดท ำฐำนข้อมูล เท่ำที่ มีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำ งแล้ ว เสร็จ ในช่ว ง
ไตรมำสที่ 2 หรื อ 3 ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้ นปีงบประมำณ
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัด ทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
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 ค าอธิ บ ายข้ อ ค าถาม EB2 “ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 หน่ ว ยงานของท่ า นมี
การดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้า งแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ โดยผ่านเว็บไซต์หรือ สื่ออื่น ๆ อย่างไร” (กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด)
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ
ในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ
 คาอธิบาย
ในกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องมีกำรเปิดเผย
กำรดำเนินงำนตำมขั้นตอน/กระบวนกำรวิธีซื้อและวิธีจ้ำง รวมถึงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร
ต่ำงๆ ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ โดยเป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กำหนดวิธีซื้อและวิธีจ้ำงรวม 6 วิธี คือ
วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ง แต่ล ะวิธีซื้อและวิ ธีจ้ ำงจะมีขั้นตอน/กระบวนกำร ที่ แตกต่ำงกัน ดังนั้ น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ หน่ว ยงำนควรมีกำรเปิดเผยข้อมูล
กำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรไม่น้อยกว่ำระยะเวลำ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
3. มีกำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร
4. มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกของแต่ละ
โครงกำร
5. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้ งระบุวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 คานิยาม
“การจั ดซื้อจั ดจ้าง” (ข้อคำถำมข้อที่ 1 – ข้อคำถำมที่ 5) หมำยถึง กำรจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งของงบประมำณทุ ก ประเภทด้ ว ยวิ ธี ก ำรประกวดรำคำและกำรสอบรำคำ ได้ แ ก่
งบดำเนินกำร งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) งบรำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมำณที่มีกำรกันไว้
จ่ำยเหลื่อมปีที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
“เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลักที่หน่วยงำนใช้เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน
“สื่ออื่น ๆ” หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่ อสำรอื่นๆ ที่ห น่ว ยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
 คาแนะนาการตอบ
หน่ ว ยงำนต้ อ งมี ก ำรแสดงผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ แต่ ล ะ
รำยโครงกำรของปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5 โครงกำรที่มี งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุด ไว้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่น ๆ หำก ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนมีโครงกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ หรื อ มี โ ครงกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งทั้ ง ปี ง บประมำณไม่ ถึ ง
5 โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลว่ำเหตุใดจึงมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำรตำมที่
ข้อคำถำมกำหนดให้หน่วยงำนแสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี และใช้ทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/
หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ตอบคำถำมตั้งแต่ 1) – 5)
และกรณีโครงกำรใดของ 5 โครงกำรที่ ห น่ว ยงำนแนบเป็นหลักฐำนประกอบ
กำรพิ จ ำรณำนั้ น ไม่ ส ำมำรถตอบข้ อ ค ำถำมข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ได้ ให้ หน่ วยงำนเขี ย นค ำอธิ บ ำย
ประกอบในข้อคำถำมนั้นว่ำเหตุใดจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
ตกลงรำคำจึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่กฎหมำยกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ประเมินผลได้นำเหตุผลที่หน่วยงำนระบุไปประกอบกำรพิจำรณำคะแนน
หน่ ว ยงำนสำมำรถจั ด ท ำข้ อ มู ล เท่ ำ ที่ มี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งแล้ ว เสร็ จ ในช่ ว ง
ไตรมำสที่ 2 หรื อ 3 ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้ นปีงบประมำณ
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน
คาถามข้อที่ 1 “มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยแต่ละหน่วยงำนกำหนด หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแนบ Print Screen หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ แ สดงหั ว ข้ อ
กำรประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำรของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5 โครงกำร/หรื อทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร โดยนับ
ระยะเวลำกำรประกำศจำกวันที่ผู้บริหำรลงนำมจนถึงวันที่กำหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่
น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนกำหนด
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กรณีหน่วยงำนผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงำนแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ
พัสดุ” ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมำเป็นหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำหลักฐำนในข้อคำถำม
นี้ด้วย และหน่วยงำนประเภทรัฐวิสำหกิจให้ใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของแต่ละหน่วยงำน
โดยอนุโลม
คาถามข้อที่ 2 “มีกำรประกำศเผยแพร่ห ลั กเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลื อก
ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแนบ Print Screen หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ แ สดงหั ว ข้ อ
กำรประกำศเผยแพร่ แ ละรำยละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กตั ดสิ นผลของ
กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงแต่ ละโครงกำรทั้ ง 5 โครงกำรข้ ำงต้ น/หรื อทั้ งหมดเท่ ำที่ มี กรณี น้ อยกว่ ำ
5 โครงกำร จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ ที่สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบได้
ค าถามข้อที่ 3 “กำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ล ะโครงกำร
หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแนบ Print Screen หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ แ สดงหั ว ข้ อ
กำรประกำศเผยแพร่ และรำยละเอี ย ดวิธี กำรค ำนวณรำคำกลำงตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ป.ป.ช.กำหนด ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละรำยโครงกำรทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมด
เท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ ที่สำธำรณชน
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งได้
เห็นชอบแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ ง โดยหน่ ว ยงำนสำมำรถศึ กษำแนวทำง
กำรเปิดเผยรำคำกลำงได้ตำมคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กำกับดูแลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ สำนักงำน ป.ป.ช.
คาถามข้อที่ 4 “มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
แต่ละโครงกำร หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแนบ Print Screen หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ แ สดงหั ว ข้ อ กำร
ประกำศเผยแพร่และรำยละเอียดของรำยชื่อผู้เสนอรำคำหรืองำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
ของกำรจั ดซื้อจั ดจ้ำง แต่ล ะรำยโครงกำรทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณี
น้อยกว่ำ 5 โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ
ที่สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบได้
คาถามข้อที่ 5 “มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่”
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หน่ ว ยงำนต้ อ งแนบ Print Screen หรื อ เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ แ สดงหั ว ข้ อ
กำรประกำศเผยแพร่ แ ละรำยละเอี ย ดของผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งแต่ ล ะรำยโครงกำรทั้ ง 5
โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมดเท่ำที่มีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ ที่ประชำชนสำมำรถตรวจดูได้ โดยรำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละรำยโครงกำรนั้น ต้องระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น วิธีกำรประกวดรำคำ
วิธีกำรสอบรำคำ รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรนั้นๆ ด้วย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำ
กลำงและกำรคำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถเข้ำถึงได้ที่เว็บไซต์
http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
 คาอธิบายข้อคาถาม EB3 “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนให้มีระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
 คาอธิบาย
หน่วยงำนควรมีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงำนต้องวิเครำะห์ร้อยละของ
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำแนกตำมวิธีกำจัดซื้อจัด
จ้ำง และร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยงในกำร
ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และเป็ น ข้ อ มู ล ในกำรวำงแผนจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ในปีงบประมำณถัดไป
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 คานิยาม
“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี” หมำยถึง รำยงำนที่หน่วยงำนได้จัดทำ
ขึ้ น เพื่ อ แสดงว่ ำ ในรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำ ผลกำรด ำเนิ น งำนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโครงกำรต่ ำ งๆ ตำม
แผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งประจ ำปี เ ป็ น อย่ ำ งไร เสร็ จ สิ้ น กี่ โ ครงกำร ยั ง ไม่ ด ำเนิ น กำร
กี่โครงกำร และต้องกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปีกี่โครงกำร รวมทั้งโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น ใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีใด
“รายงานการวิเคราะห์ผล” หมำยถึง รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งนั้ น ควรมี ส ำระส ำคั ญ อำทิ ปั ญ หำอุ ป สรรคและข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
กำรประหยั ดงบประมำณ ควำมเสี่ ย งของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรที่อ ยู่ น อกแผนปฏิ บั ติก ำรจั ด ซื้ อ จัด จ้ ำ ง แนวทำงที่จ ะปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ ำพของ
กำรจัดหำพัสดุ กำรเปรีย บเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จำกกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำรกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2558 หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแสดงหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ กำรรำยงำนผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ โดยใน
รำยงำนนั้นต้องมีรำยละเอียดตำมคำนิยำมข้ำงต้น
คาถามข้อที่ 2 “มีกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ ทุกรำยกำรที่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงบประมำณทุกประเภท ทั้งงบดำเนินกำร งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ำง) งบรำยจ่ำยอื่น เงิ น อุดหนุนทั่ว ไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบพัฒ นำจังหวัด
งบพัฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด รวมทั้ง งบประมำณที่ มีก ำรกั นไว้จ่ ำยเหลื่ อมปีที่ มีก ำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ ง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรำยงำนกำรวิเครำะห์จะประกอบด้วยสำระสำคัญ คือ
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีปัญหำอุปสรรคและข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เท่ำไร ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
มีกำรจัดจ้ำงโครงกำรนอกแผนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ แนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กำรจัดหำพัสดุเป็นอย่ำงไร ผลผลิตและผลลัพธ์จำกโครงกำรบรรลุเ ป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
ของโครงกำรตรงตำมที่กำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น
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คาถามข้อที่ 3 “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
3.1 ร้ อ ยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558
3.2 ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558
หน่ ว ยงำนต้ อ งแสดงหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ที่ดำเนินกำรแล้ วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจำนวนโครงกำร
ทั้งหมดที่ จ ำแนกตำมวิ ธีกำรจั ด ซื้อจั ดจ้ ำ งและร้ อ ยละของจำนวนงบประมำณทั้ง หมดที่ไ ด้
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค าถามข้ อ ที่ 4 “มี ก ำรปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆ มำ
หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแสดงหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ำรพั ฒ นำหรื อ กำรปรั บ ปรุ ง
กำรดำเนินงำนจัดซื้อจั ดจ้ำงต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมข้อเสนอแนะที่หน่วยงำน
ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่ำนมำ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB4 “การดาเนินงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ป ฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยกำหนดของหน่ว ยงำน
ให้บริกำรอย่ำงมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
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 คาอธิบาย
หน่วยงำนต้องมีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนได้ยึดถือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน และต้องมีกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ เพื่อเป็นกำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส
ยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ
หรื อระยะเวลำในกำรดำเนิ นงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น และ หน่ว ยงำน
ต้องใช้ ภ ำรกิจ หลั กที่ร ะบุ ไว้ห น้ ำแบบส ำรวจกำรใช้ห ลั กฐำนเชิง ประจัก ษ์ (Evidence Based) ตอบคำถำมในข้อ EB4
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ องแสดงหลั กฐำนเกี่ ยวกั บคู่ มือ กำรปฏิบั ติ งำน หรือ คู่ มือ ก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือหนังสือสั่งกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงำน ที่ ร ะบุ ถึ ง มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรประเมิ น
กำรปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรวัดผลในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ซึ่งหน่วยงำนต้องดำเนินกำร
จัดทำขึ้นมำเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
คาถามข้อที่ 2 “หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่ วยงำนต้องแสดงหลั กฐำนเกี่ยวกับผลของกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่รำยงำนให้ผู้บริหำรได้รับทรำบ ซึ่งรำยงำนนั้นควรมี
สำระสำคัญ เช่น ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
แนวทำงในกำรพัฒนำ แก้ไข หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงปฏิบัติงำนหรือคู่มือ
กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
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 คาอธิบายข้อคาถาม EB5 “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 คาอธิบาย
หน่วยงำนต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักเพื่อลด
กำรใช้ดุลยพินิ จของเจ้ ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เช่น มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรใช้เ ครื่ อ งมือ ช่ว ยก ำกับ กำรปฏิบั ติงำนให้ เ ป็นมำตรฐำนเดีย วกัน มีกำรแสดงขั้ นตอน
กำรให้ บ ริ กำรแก่ป ระชำชนอย่ ำงอย่ ำงชัด เจน มี ระบบกำรป้อ งกันหรือกำรตรวจสอบเพื่ อ
ป้ อ งกั น กำรละเว้ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำร เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น กำรแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน หำกหน่วยงำนมีภำรกิจหลัก
ที่มิใช่กำรให้ บริ กำรประชำชน (Counter Service) ซึ่งอำจทำให้ ไม่สำมำรถตอบข้อคำถำม
บำงประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงำนผู้ถูกประเมินอธิบำยลักษณะของภำรกิจหลัก
นั้ น มำโดยละเอี ย ดที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถแสดงหลั ก ฐำนตำมข้ อ ค ำถำมดั ง กล่ ำ วได้ เพื่ อ ให้
ผู้ประเมินผลนำไปประกอบกำรพิจำรณำผลคะแนน
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิ จ หลั ก ที่ ร ะบุ ไ ว้ ห น้ ำ แบบส ำรวจกำรใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based)
ตอบคำถำมในข้อ EB5
“ระบบการป้ อ งกั น หรื อ การตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การละเว้ น การปฏิ บั ติ
หน้า ที่ ” หมำยถึง ระบบที่ห น่ว ยงำนใช้เป็น แนวทำงควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือตรวจสอบ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำนว่ ำ มี ก ำรละเว้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมหรื อ ละเลย
กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบหรือตำมจรรยำบรรณที่พึงปฏิบัติหรือไม่
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิ จ หลั ก ที่ มี ค วำมเป็ น ธรรม/ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ เป็ น มำตรฐำนเดี ย วกั น โปร่ ง ใสและ
มีประสิทธิภำพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบ
กำรให้บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)”
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หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของ
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
เช่ น คู่ มื อ หรื อ แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำนที่ แ สดงขั้ น ตอน
กำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ป ระชำชนอย่ ำ งอย่ ำ งชั ด เจน และรวมถึ ง กำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ใ นกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ กำรบริ ก ำรประชำชน เช่ น บั ต รคิ ว กำรให้ บ ริ ก ำร หรื อ มี ท ะเบี ย นคุ ม
กำรให้บริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ เป็นต้น
คาถามข้อที่ 2 “หน่ว ยงำนของท่ำ นมีก ำรแสดงขั้น ตอนกำรปฏิบัติง ำนตำม
ภำรกิจ หลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้องแสดงหลั กฐำนที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลั ก
โดยละเอียดไว้ ณ ที่ทำกำรของหน่ วยงำนและเว็บไซต์ห รือสื่ ออื่นๆ ของหน่วยงำน เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงชัดเจน ซึ่งหลักฐำนดังกล่ำวอำจจะ
อยู่ ใ นรู ป แบบของคู่ มื อ กำรให้ บ ริ ก ำร แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ง ำน หรื อ แผนผั ง แสดงขั้ น ตอน
กำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยมี ก ำรก ำหนดอั ต รำค่ ำ บริ ก ำร (ถ้ ำ มี ) และมี ก ำรก ำหนดระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
คาถามข้อที่ 3 “หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับระบบกำรป้องกันหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน
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ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หน่วยงำนควรส่งเสริมให้ผู้ที่
มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆที่จะให้
ประชำชนหรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ำมี ส่ ว นร่ ว มนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่ ว นร่ว มแสดง
ควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร กำรมีส่วนร่ วมดำเนินกำรตำม
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำ
โครงกำร
หำกหน่วยงำนมีลักษณะงำนตำมภำรกิจหลักไม่สำมำรถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมได้ ซึ่งอำจสืบเนื่องมำจำกข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยหรือลักษณะของงำน หน่วยงำน
จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินผลนำไปประกอบกำรพิจำรณำผลคะแนน
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิจหลักที่ระบุ ไว้ห น้ำแบบส ำรวจกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ตอบคำถำมในข้อ EB6
“ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders)” หมำยถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำรดำเนินกำรตำมบทบำทและ
ภำรกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงำน เช่น ประชำชน ชุมชนในท้องถิ่ น บุค ลำกรในส่ ว นรำชกำร
ผู้ ส่ งมอบงำน ผู้ รั บ บริ กำรทั่ ว ไป หน่ ว ยงำนผู้ รับจ้ ำงหรือเกี่ ยวข้อ งกับ กำรจั ดซื้อจั ดจ้ำ ง
ตำมระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
 คาแนะนาการตอบ
คำถำมข้อที่ 1-5 จะเป็น คำถำมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนกำรของ
กำรมีส่ว นร่ว มฉะนั้น หน่ว ยงำนที่ถูกประเมิน ต้องคัดเลือกโครงกำรเดียวกัน หรือกิจกรรม
เดียวกันตำมภำรกิจหลัก เพื่อตอบประเด็นคำถำมตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ของกระบวนกำรมีส่ ว นร่ ว มของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยเกี่ ยวกับกำรปฏิบั ติ
รำชกำรหรือกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนได้อย่ำง
ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม
คาถามข้อที่ 1 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ย วกับ กำรปฏิบัติร ำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก
หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือโครงกำร/กิจกรรม
ของหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ องกับ กำรปฏิบั ติร ำชกำรในภำรกิจ หลั ก โดยในเอกสำร/หลั กฐำน
ดังกล่ำวต้องแสดง รำยชื่อประชำชนหรือหน่ว ยงำนอื่น ที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อของผู้มี
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ส่ว นได้ส ่ว นเสีย ที ่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจำกกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของหน่ ว ยงำนที่ ม ำเข้ ำ ร่ ว ม
กำรประชุมหรื อเข้ำร่ว มในโครงกำร/กิจ กรรมเพื่อนำเสนอควำมคิดเห็ น เกี่ยวกับกับปฏิบัติ
รำชกำรหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรในภำรกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงำนด้ ว ย
(หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 2 “ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยเข้ำ มำมี ส่ ว นร่ว มในกำรจั ด ทำแผนงำน/
โครงกำร หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้องแสดงหลั กฐำนเกี่ยวกับ รำยงำนกำรประชุ ม หรือรำยงำนสรุ ป
กำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก
โดยในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่ว ยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ย วกับรำยงำนกำรประชุม หรือรำยงำนสรุป
กำรร่ว มดำเนิน งำนตำมโครงกำรที่เกี่ย วข้อ งกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก โดยใน
เอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล
โครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินผล รำยงำนติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน หรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อกลุ่มประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำ
รั บ บริ ก ำรผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจำกกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของหน่ ว ยงำน
ที่ ไ ด้ เ ข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรตรวจสอบติ ด ตำมประเมิ น ผลโครงกำรหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนด้วย (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำย
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ
โครงกำรในภำรกิจหลักอย่ำงต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดง
รำยชื่อกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบ
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จำกกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ
โครงกำรในภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ห น่ ว ยงำนมี ก ำรด ำเนิ น โครงกำรที่ ไ ด้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรก่ อ น
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่ว ยงำนต้องแสดงหลั กฐำนโครงกำรที่ได้เริ่ม ดำเนินกำรก่อน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แต่กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำเมื่อสิ้นสุด
โครงกำรจะต้องเกิดขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำย
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน พ.ศ.
2548
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB7 “หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ ภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนที่หลำกหลำยและสำธำรณชนหรือประชำชนผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ได้สะดวก
 คาอธิบาย
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9
กำหนดให้ หน่ วยงำนของรั ฐจะต้องจั ดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ที่ส ำคัญๆของหน่วยงำน เช่น
โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอื่นๆ หน่วยงำนจึงควรมี
ช่องทำงสื่อสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ดังกล่ำว โดยช่องทำงสื่อสำรที่หน่วยงำนส่วนใหญ่มี
ได้แก่ หน่ วยประชำสั มพัน ธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่ว ยหรือ เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรื อสื่ อสั งคม
(Social Media) ระบบ Call center กำรเผยแพร่ ข้ อมู ลทำงสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่ ำงๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนที่หลำกหลำย ประชำชนจะเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนได้ง่ำยและ
สะดวกมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนได้ง่ำย โดยควรเป็นช่องทำงและ
สื่อที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น และ หน่วยงำนต้องใช้
ภำรกิ จ หลั ก ที่ ร ะบุ ไ ว้ ห น้ ำ แบบส ำรวจกำรใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based)
ตอบคำถำมในข้อ EB7
“สื่อสังคม” (Social Media) หมำยถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกำรตอบสนองทำง
สังคมได้หลำยทิศทำงโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
“Call Center” หมำยถึง ศูนย์บริกำรข้อมูลให้ควำมช่วยเหลือ สอบถำมปัญหำ
ข้อแนะน ำ บริ กำรต่ ำงๆทำงโทรศัพท์ร วมไว้เป็นแห่ งเดียว หรือเรียกว่ำศูนย์บริ กำรข้อมู ล
ทำงโทรศัพท์
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหน่วยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ที่มี
หน้ำที่ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
นั้นจะบรรจุอยู่ในโครงสร้ำงของหน่วยงำน แผนผังกำรปฏิบัติงำน หรือ คำสั่งกำรปฏิบัติงำน
ให้ ส ำนั ก กอง หรื อ ฝ่ ำ ย ภำยในของหน่ ว ยงำนท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยประชำสั ม พั น ธ์ ใ นกำร
ให้ บ ริ กำรข้อมู ล ข่ำวสำรแก่ป ระชำชนทั่ ว ไป (หน่ว ยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่ เกี่ย วข้อ ง
เพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 2 “มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยกำหนดทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับภำรกิจหลัก อำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย
กำหนดที่ปรำกฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือปรำกฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media)
คาถามข้อที่ 3 “มีร ะบบกำรให้ข้อมูล ตำมภำรกิจหลัก ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์
เฉพำะหรือ ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรมีระบบ Call Center หรือหมำยเลข
โทรศัพท์เฉพำะ (หมำยเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพื่อไว้สำหรับ
ให้บริกำรประชำชนทั่วไปในกำรติดต่อเพื่อขอทรำบข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำนได้ตลอดเวลำ
ทำกำรของหน่วยงำน
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คาถามข้อที่ 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 อื่นๆ โปรดระบุ
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำนที่ได้เผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร แผ่นพับ
โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ สั ง คม (Social Media) และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น โดยต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง
ควำมคุ้มค่ำและควำมประหยัดในกำรเผยแพร่ข้อมูลด้วย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 ค าอธิ บ ายข้ อ ค าถาม EB8 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี การดาเนินการเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
อย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่ อ ให้ ก ระบวนงำนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปและ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
 คาอธิบาย
หน่วยงำนควรมีกำรกำหนดให้มีกระบวนงำน มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ มีช่องทำง
กำรร้องเรียนมีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ มีกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข รวมถึงมีกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข เพื่อให้ กำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรีย นทั่ว ไปและเรื่องร้องเรีย นที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมี
ควำมโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม ตลอดจนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกระบวนงำนบริ ห ำรจั ด กำร
เรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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 คานิยาม
“เรื่ องร้ องเรียนทั่วไป” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิ บัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ควำมไม่เป็นธรรมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เป็ น ผู้ ยื่ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ ว ยงำนโดยตรง รวมถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ยื่ น
เรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอื่นและส่งต่ อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินดำเนินกำร ทั้งนี้
เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำว
ร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำแต่ยังมีกำรดำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
จั ดซื้อจั ดจ้ ำงโครงกำรต่ำงๆ ที่ ได้ ดำเนิ นกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมี
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอื่นและได้ส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับ
กำรประเมินดำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มี
กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจั ดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 หรื อ อำจจะเป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กำรจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ งโครงกำรต่ ำ งๆ ของ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรดำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อ ที่ 1 “มี ก ำรก ำหนดขั้ น ตอน/กระบวนกำรเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
กำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดง
ขั้น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ ภ ำยในหน่ว ยงำนเกี่ ยวกั บเรื่ องร้อ งเรี ย นทั่ ว ไป และ
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรแจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทรำบ
คาถามข้อที่ 2 “มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น
รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบหมำยเลขโทรศัพท์ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่ำนระบบไปรษณีย์
หรือผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ ซึ่งช่องทำงเหล่ำนี้อำจจะบรรจุอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
คาถามข้อที่ 3 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนหรือไม่” หน่ ว ยงำนต้ อ งแสดงหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไป
ซึ่งอำจจะอยู่ ในรู ป แบบของค ำสั่ งให้ ส ำนั ก กอง หรือฝ่ ำย มี ห น้ ำที่ บริ ห ำรจัด กำรเกี่ย วกั บ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปของหน่ ว ยงำน หรื อ อำจจะบรรจุ ร ำยชื่ อ หน่ ว ยงำนหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
เรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือแผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ก็ได้
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คาถามข้อที่ 4 “มีกำรเผยแพร่ ผ ลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง
พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแนบ Print Screen หรือเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงกำรเผยแพร่
หัวข้อประกำศและรำยละเอียดของผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพำะรำยไตรมำสที่ 2 - 3 จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน
โดยหลั กฐำนนั้ น ต้องมี กำรระบุ ปั ญหำ อุป สรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อนึ่ ง ผลกำรด ำเนิ น งำนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งนั้ น ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเป็ น
เรื่องร้องเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำนั้น อำจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมำณ
ที่ผ่ำนมำ แต่อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้ ง ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 หน่ ว ยงำนไม่ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เช่น รำยงำนสรุปผลที่นำเสนอต่อผู้บริหำร หรือ
เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ ง และหลั ก ฐำนนั้ น ต้ อ งขึ้ น ประกำศเผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำน
ให้สำธำรณชนทรำบด้วย หำกผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นไม่ได้ขึ้นประกำศ
เผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ เนื่ อ งจำกเป็ น เอกสำรลั บ หรื อ เป็ น ข้ อ จ ำกั ด ทำงด้ ำ นกฎหมำย
ให้ ห น่ ว ยงำนระบุ เ หตุ ผ ลและแนบเอกสำรหลั ก ฐำนที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ เป็ น ข้ อ จ ำกั ด
ที่ไม่สำมำรถเผยแพร่ได้เพื่อให้ผู้ประเมินผลใช้ประกอบกำรพิจำรณำคะแนน
คาถามข้อที่ 5 “รำยงำนสรุป ผลกำรดำเนิน กำรเรื่อ งร้อ งเรีย นทั่ว ไป พร้อ ม
ทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขหรือไม่”
หน่ ว ยงำนต้ อ งแสดงหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ รำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำร
เรื่องร้องเรียนทั่วไป ของทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพำะรำยไตรมำสที่ 2 - 3 โดย
หลักฐำนนั้นต้องมีกำรระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปด้วย
อนึ่ ง รำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนเรื่อ งร้ องเรีย นทั่ ว ไป ไม่ จำเป็ น ต้อ งเป็ น
เรื่องร้องเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น อำจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมำณ
ที่ผ่ำนมำ แต่อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่ วไป หน่วยงำน
ต้องแสดงหลักฐำน เช่น รำยงำนสรุปผลที่นำเสนอต่อผู้บริหำร หรือ เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ำมำยังหน่วยงำน
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น เลย ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น กำรแสดงควำมโปร่ ง ใสในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำม
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ที่หน่วยงำนควรปฏิบัติ
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB9 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 คาอธิบาย
หน่ ว ยงำนควรมี ก ำรประชุ ม หรื อ สั ม มนำภำยในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ ง
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ กำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือประมวลจริยธรรม
ดังกล่ำว กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำนหรือระเบียบเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อ
จั ดจ้ ำ ง กำรรำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำนเพื่ อป้อ งกัน ผลประโยชน์ทั บซ้อ นและข้อ เสนอแนะ
ตลอดจนกำรน ำข้ อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำนไปปรั บปรุง ระบบกำรท ำงำน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน และเพื่อสร้ำงธรรมำภิบำลภำยในหน่วยงำน
อนึ่ ง เนื่องจำกเรื่ องคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
เรื่ องใหม่ หน่ วยงำนอำจใช้ป ระมวลจริ ย ธรรม (Code of Conduct) ของหน่ว ยงำนมำเป็น
แนวทำงกำรจัดทำคู่มือ หรือหำกประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงำนสำมำรถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่ำวแทนคู่มือได้
 คานิยาม
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์
ส่วนตนอยู่ และมีกำรใช้อิทธิพลตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่ว นตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสี ย ต่อผลประโยชน์ส่ ว นรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีห ลำกหลำย
รูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิ นก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้
ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำร
โดยมิชอบ ฯลฯ
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ทั้ ง นี้ หมำยรวมถึ ง “ควำมขั ด แย้ ง กั น ระหว่ ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of Interests ด้วย
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อ ที่ 1 “มีก ำรประชุม หรือ สัม มนำภำยในองค์ก รเพื ่อ ให้ค วำมรู้
เรื่องกำรป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่ ”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรดำเนินกิจกรรมภำยในองค์กร
เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่ ว ยงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม เอกสำรกำรดำเนิ นโครงกำร รำยงำนผลกำรดำเนิ น
โครงกำรเกี่ยวกับ กำรป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยตรง หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่มี
เนื้อหำเกี่ย วกับกำรป้องกันผลประโยชน์ ทับ ซ้อนสอดเป็นส่ว นหนึ่งของกำรประชุมนั้นหรือ
โครงกำรนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 2 “มีกำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติง ำนเพื่ อป้ อ งกั นผลประโยชน์ทั บซ้ อ น
ที่ห น่ว ยงำนผู้ เข้ำรั บ กำรประเมิน ได้จั ดทำขึ้น เพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่ภ ำยในหน่ว ยงำนยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หำกหน่วยงำนใช้ประมวลจริยธรรม
เป็นหลักฐำนในข้อคำถำมนี้ ต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับ “การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย
คาถามข้อที่ 3 “มีก ำรให้ค วำมรู้ต ำมคู่มือ หรือ ประมวลจริย ธรรมเกี่ย วกับ
กำรป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนแก่ เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำม (หลักฐำนข้อที่ 2)
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ
กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินได้จัดทำขึ้น
เช่น รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/กำรจัดเสวนำ/ หรือ เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่มีเนื้ อหำ
เกี่ย วกับ กำรป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนสอดแทรกเป็นส่ ว นหนึ่ งของกำรประชุมนั้นหรื อ
โครงกำรนั้น (หน่วยงำนสำมำรถแนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 4 “มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผลของกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำม (หลักฐำน
ข้อที่ 2) คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินได้จัดทำขึ้น
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เช่น รำยงำนกำรแก้ไขปรั บปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือรำยงำนกำรแก้ไขระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
คาถามข้อที่ 5 “มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำน คำสั่ง ระเบียบ
หรือ เอกสำรอื่นๆ เช่น บันทึกกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ เอกสำรรำยงำนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเกี่ยวข้องกันของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้เสนองำน
คาถามข้อที่ 6 “มีร ำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนเพื่อ ป้อ งกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนสรุ ปผลกำรปฏิบัติงำนหรือเอกสำร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ซึ่งหลักฐำน
ดังกล่ำวนั้นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะที่หน่วยงำน
ผู้เข้ำรับกำรประเมินจะนำไปพัฒนำหรือปรับปรุงระบบกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
คาถามข้อที่ 7 “มีกำรนำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบกำรทำงำน หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรนำเอำผลของรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
จำกหลักฐำนของคำถำมข้อที่ 6 มำพัฒนำหรือปรับปรุงระบบกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รำยงำนกำรประชุม หรือ เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เนื้อหำ
แสดงถึงกำรพิจำรณำนำเอำข้อเสนอแนะ จำกหลักฐำนของข้อคำถำมที่ 6 มำดำเนินกำรต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 100 - 103
 คาอธิบายข้อคาถาม EB10 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กร
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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 คาอธิบาย
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 เห็นชอบ
ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ย
กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่ ก ำรปฏิ บั ติ
โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ฉะนั้น หน่วยงำนภำครัฐต้องมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต ทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี และควรมี
กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลถึ ง ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนทุ ก ปี ง บประมำณ เพื่ อ ให้
หน่วยงำนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“การวิเคราะห์ผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ” หมำยถึง
กำรวิเครำะห์ ถึงปั ญหำอุป สรรคและแนวทำงแก้ไขจำกกำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
พร้อมข้อเสนอแนะตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558
“การด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ” หมำยถึ ง
กำรด ำเนิ น กำรใดๆ ที่ ส่ ว นรำชกำรได้ ดำเนิ น กำรต่ อเนื่อ งจำกสรุ ป ผลกำรด ำเนิน งำนด้ ำ น
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอำจเป็นในรูปแบบ
ของแผนงำน/โครงกำร/กิจ กรรมที่เกี่ย วกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ทั้งนี้
จะต้องเป็นกำรดำเนินงำนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
“แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรที่หน่วยงำนจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตของหน่ ว ยงำนผู้ ถูก ประเมิ น ซึ่ ง ใน
หลั กฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรแสดงให้ เห็ น ว่ำในปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่ว ยงำนได้
ด ำเนิ น กำรโครงกำรใดไปแล้ ว จ ำนวนกี่ โ ครงกำร มี ปั ญ หำ อุ ป สรรค และแนวทำงแก้ ไ ข
ในดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงไรบ้ำง
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คาถามข้อที่ 2 “หน่วยงำนของท่ำนมีก ำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนได้
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 (โครงกำรที่หน่วยงำนได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ หรือ กำลังดำเนินกำรงำนอยู่)
ค าถามข้ อ ที่ 3 “มี แผนปฏิ บั ติ กำรด้ ำนกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริ ต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลั กฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตที่หน่วยงำนได้จัดทำไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยอำจเป็นแผนระยะยำวก็ได้
อนึ่ ง หำกหน่ ว ยงำนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ร อบปี ง บประมำณส ำหรั บ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร แต่ใช้รอบปีปฏิทินสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติกำร ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินผลนำส่งแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของปีปฏิทินที่ใ กล้เคียง
ที่สุดแทนหรือร่ำงแผนปฏิบัติกำรฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ก็ได้
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ว่ ำ ด้ว ยกำรป้อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
 ค าอธิ บ ายข้ อ ค าถาม EB11 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐมีกำรรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม
ป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร
 คาอธิบาย
กำรรวมกลุ่ ม ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำนสะท้ อ นถึ ง ควำมริ เ ริ่ ม ในกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ผ่ ำ นกระบวนกำรจั ด โครงกำร/กิ จ กรรมหรื อ กำรฝึ ก อบรมรู ป แบบต่ ำ งๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
กำรให้ บ ริ กำรประชำชนหรื อ กำรปฏิ บั ติ งำนตำมหน้ำ ที่ข องเจ้ำ หน้ ำที่ ในหน่ว ยงำนเป็ นไป
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“การรวมกลุ่ มของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อการบริ หารงานที่โ ปร่ ง ใส”
หมำยถึง กลุ่มของเจ้ำหน้ ำที่ภ ำยในหน่ ว ยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำร
หรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมกำรและสมำชิกของกลุ่ม
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มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ที่ ชั ด เจน เพื่ อ รณรงค์ ห รื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนมี
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้ มี ค วามโปร่ ง ใสยิ่ ง ขึ้ น ” หมำยถึ ง กิ จ กรรมใดๆของกลุ่ ม เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำนที่ ไ ด้
ดำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส หรือไม่”
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ซึ่งอำจจะเป็นกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร เช่น คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำนเพื่อกำรบริกำรงำนที่ โปร่งใส หรือ เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น
กำรรวมตัวกันของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเพื่อปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม สมำชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบ
หรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน
คาถามข้อที่ 2 “กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”
กำรรวมกลุ่มตำมข้อคำถำมที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำน
ต้องแสดงหลักฐำนในรูปแบบของรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มและภำพถ่ำยกิจกรรมกลุ่ม
(ถ้ำมี)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก จ
แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบสารวจความคิดเห็น Internal
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แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบสารวจความคิดเห็น Internal
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อผู้ประสำนงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ลาดับ

สังกัด

ตาแหน่ง

ระดับ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
ที่ทางาน/มือถือ

E-mail
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ–นามสกุล
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ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบสารวจความคิดเห็น External
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แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบสารวจความคิดเห็น External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อผู้ประสำนงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ลาดับ

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

ระดับ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
ที่ทางาน/มือถือ

Email

สำนักงำน ป.ป.ช. | 137

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
ประเภท/เรื่อง
ผู้รับบริการหรือผู้มี ในการติดต่อกับ
ส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงาน
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ภาคผนวก ช

แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based)
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แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อหน่วยงาน
ผู้จัดทาข้อมูล
การอุทธรณ์

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

สาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินกรอก
ผลคะแนนก่อนการอุทธรณ์
การขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน
คะแนน
รายละเอียดการขออุทธรณ์/
EB
ประเด็นคาถาม
คะแนนที่ขออุทธรณ์ใหม่
ที่ได้
หลักฐานอ้างอิง

โทร.
สาหรับผู้รับจ้างสารวจ/ที่ปรึกษากรอก
ผลการอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน
คะแนน
เหตุผล
ที่ได้ ()
( )0
( ) 100
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เอกสำรหลักฐำนที่ส่งมำด้วย คือ
1.
2.
3.
หมายเหตุ: 1. แบบฟอร์มกำรขออุทธรณ์ 1 แผ่น สำมำรถใช้ประกอบกำรอุทธรณ์ต่อ 1 ประเด็นข้อคำถำมพร้อมระบุเหตุผลและแนบเอกสำร
หลักฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ส่งทำง E-mail:
หรือโทรสำร
2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
พิมพ์ครั้งที่ 1
มีนำคม 2559
จำนวนพิมพ์
420 เล่ม
คณะที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิศำล บุปผเวส ที่ปรึกษำอำวุโสสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
2. นำยเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขำธิกำรสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
3. นำงวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ที่ปรึกษำกำรพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำน ก.พ.ร.
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิริลักษณำ คอมันตร์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร สำนักงำนป.ป.ช.
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์ อำจำรย์สำนักวิจัย คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์
6. นำยเธียรชัย ณ นคร รองเลขำธิกำรสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ
และอำจำรย์ประจำสำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
7. ดร.อุทิศ ขำวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำน ป.ป.ช.
8. นำงศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
9. นำงสำวพัชรี มีนสุข ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตป๋วย อึ้งภำกรณ์
10. ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
คณะจัดทา
1. นำยอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
2. นำยธิติ เมฆวณิชย์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
3. นำยสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตชำนำญกำรพิเศษ
4. นำยเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
5. นำยเทอดภูมิ ทัศนพิมล เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
6. นำยภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
7. นำยกฤตนันท์ เตนำกุล เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
8. นำยดนุภพ พลันสังเกตุ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
9. นำงวรปภำ ชัยพรมมำ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
10. นำงสำวชัญญำฉัตร อินโปธำ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
11. นำงสำวณภัค เขตภัทรพิพิธ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบตั ิกำร
12. นำยพฤฒิชน พลเจียก ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
13. นำงสำวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
14. นำงสำวอำพรทิพย์ สรรพวุธ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
15. นำงสำวอรุณพร พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
16. นำยอดิศักดิ์ จันทร์สรุ ิวงค์ ผู้ชว่ ยนักวิจัย สำนักงำน ป.ป.ช.
พิมพ์ที่ บริษัท ศรีอนันต์กำรพิมพ์ จำกัด
167/21-22 ถ.ประชำธิปไตย บำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-282-0514
ลิขสิทธิ์โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เอกสำรฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำน ป.ป.ช. กำรพิมพ์ซ้ำหรือกำรนำข้อมูลทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสำรนี้
ไปเผยแพร่ ไม่ว่ำจะโดยวิธีใดก็ตำมจะต้องได้รับกำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำน ป.ป.ช. เท่ำนั้น
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