คานา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
สาหรับในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน
การประเมิน ITA ในหลายด้าน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือ
การประเมิน และด้า นวิ ธีก ารประเมิ น นอกจากนี้ ยั ง มีก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ การประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment
System: ITAS) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้การประเมิน ITA สามารถดาเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบ
สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมิ น ITA ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศได้ มี ส่ ว นร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม
ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม
ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.)
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บทนำ
ความเป็นมา
สำนัก งำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนัก งำน ป.ป.ช.) ได้พัฒ นา
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า งความตระหนั ก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ เ ป็ น “มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ” ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศจะต้ อ งด าเนิน การ โดยมุ่ ง หวั ง ให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่ างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
มีก ารประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บ ริก ารอย่า งชัดเจน นอกจากนี้ ในด้า นบริห ารจัดการในหน่ว ยงาน
ก็ยังพบว่า หน่ว ยงานให้ความสาคั ญกับ การป้ องกันในประเด็นที่ อาจเป็นความเสี่ยง หรื อเป็นช่องทางที่ อาจจ ะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ก็ จ ะท าให้ ก ารทุ จริ ตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ ใ นที่ สุ ด ตลอดจนยั งผลั ก ดั น ให้ เกิ ด
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด สาหรับ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ ดาเนิน การโดยใช้ห ลั ก การประเมิ น เครื่อ งมือ การประเมิ น
เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับ ผิดชอบการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ดาเนินการโดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสานักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการประเมิ น จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
ความโปร่ ง ใส และการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ จากทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ร่ ว มกั บ การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบการประเมิ น รวมไปถึ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานกากับดูแลส่วนราชการพิจารณานา
ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ ไปประกอบการประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ
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การพัฒนาการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อน
การประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก
รวมถึงให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับ ปรุงและแนวการพัฒ นาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทาโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต
ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน ลดความซ้ าซ้ อนของการดาเนินการ และมุ่งเน้นการร่ว มดาเนินการขับ เคลื่อ น
ด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมินดังนี้
 ITA จะต้องสอดคล้องกั บ หลัก การประเมิน ที่ ดี อันได้แ ก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable
 ITA จะต้องมีผู้ ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แ ก่
ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภายในที่ ค ละต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า งจนถึ ง ระดั บ บน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น
ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ
 ITA จะต้ อ งเป็ น การประเมิ น ทั้ ง การทุ จ ริ ต ทางตรง (Hard Corruption) การทุ จ ริ ต ทางอ้ อ ม
(Soft Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่ านมา โดยเฉพาะการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย
 ITA จะต้องช่ว ยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้า ใจง่า ย เพื่อให้
องคาพยพในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
 ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพั ฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล
 ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว
 หน่ ว ยงำนรำชกำรที่ ไ ด้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประเมิ น ได้ ประโยชน์ จ ากการประเมิ น และนาผลการประเมิ น
ไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดาเนินการดังกล่า ว
ไม่ เ ป็ น ต้ น ทุ น หรื อ ภาระของหน่ ว ยงานมากเกิ น ไป รวมทั้ ง ต้ อ งไม่ เ ป็ น ภ าระกั บ บุ ค คลที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการประเมินด้วย
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บทบาทหน่วยงานในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงำนดำเนินกำรประเมิน สานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการดาเนินการประเมิน
ในภาพรวมทั้งหมด โดยจะมีการจัดจ้า งผู้ ประเมิน ซึ่งจะท าหน้า ที่ในการดาเนินการประเมินในเครื่องมือ ระเบียบ
วิธีการประเมิน และกรอบระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในระหว่างกระบวนการต่างๆ
ในการประเมิ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ตลอดจนการสั ง เคราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารให้
ข้อเสนอแนะทั้งต่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและต่อสานักงาน ป.ป.ช.
หน่วยงำนกำกับดูแลกำรประเมิน จะมีบทบาทในการร่วมกากับติดตามการประเมินของหน่วยงานภายใต้
การกากับดูแลของตนเอง รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน จะมีบทบาทในการดาเนินการที่ก าหนดในกระบวนการต่างๆ ในการ
ประเมินตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แ นวทางและเครื่ องมือการประเมินตามที่ สานัก งาน ป.ป.ช. ก าหนด...” สานัก งาน
ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยสอบถามข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ ประกอบกับการได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สาคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี และการค้น คว้ า ข้ อ มู ลจากฐานข้ อมู ล ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่า ง ๆ โดยมี ห น่ ว ยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,301 หน่วยงาน จัดประเภทหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

1

2

3

3

5

องค์กรอัยการ

หน่วยงานขอ
เข้าร่วม

องค์กรศาล

หน่วยงานใน
สังกัดรัฐสภา

องค์กรอิสระ

29

39

54

76

หน่วยงานของรัฐอื่นๆ

องค์การมหาชน

รัฐวิสาหกิจ

จังหวัด

145

9
กองทุน

83
สถาบันอุดมศึกษา

7,852

กรมหรือเทียบเท่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขอบเขตหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมการประเมิน
จังหวัด มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด
และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรง
ต่อส่วนกลาง และราชการระดับอาเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหาร
ราชการส่วนท้ องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริห ารราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ก รอิส ระ องค์ ก รอั ย กำร ศำล หน่ ว ยงำนในสัง กัด รั ฐ สภำ กรมหรือ เที ย บเท่ ำ องค์ ก ำรมหำชน
รัฐ วิส ำหกิจ หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ กองทุน สถำบันอุดมศึก ษำ หน่ว ยงำนของรัฐ ที่ขอเข้ำร่วม มีข อบเขตของ
หน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการ
ของหน่ว ยงาน ประกอบด้ ว ย ส่ ว นกลางของหน่ว ยงาน และส่ ว นราชการในระดับ พื้น ที่ ที่ ขึ้ นตรงต่ อ ส่ ว นกลาง
ของหน่วยงาน
*รายละเอียดหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินปรากฏตามภาคผนวก

องค์กรอิสระ
องค์กรอัยการ
องค์กรศาล
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
กรมหรือเทียบเท่า
องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
กองทุน
สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานของรัฐทีข่ อเข้าร่วม

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลาง

สานักงานจังหวัด

ฝ่ายการเมือง
(ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสภา)

ส่วนราชการในระดับพื้นที่
ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ใน
การควบคุมดูแลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรง
ต่อส่วนกลาง
และราชการระดับอาเภอ)

ฝ่ายประจา
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รำยละเอียดกำรประเมิน
“กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ พั ฒ นา
“ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ซึ่งจะทาให้การดาเนินการประเมินสามารถทาได้
อย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถก ากั บ ติ ด ตามการประเมิ น ได้ อ ย่ า งทั น
สถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเ คราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูล
ไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำ จานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้อ ง
มีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้ งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนมาก (มากกว่ า
1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
กำรรวบรวมข้อมูล*
 หน่วยงานระบุจานวนของผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพื่อให้ระบบสามารถ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของหน่วยงาน
 หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานควรคานึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มี
การกระจายตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ
 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน เข้ า มาตอบแบบส ารวจ IIT ด้ ว ยตนเองทางระบบ ITAS ทั้ ง นี้
หน่วยงานจะต้องกากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
หรือตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
*รายละเอียดการดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลอยู่ในเนื้อหาส่วน “ขั้นตอนการประเมิน”

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำรก ำหนดขนำดกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งขั้ น ต่ ำ จ านวนร้ อ ยละ 10 ของจ านวนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนน้อย (น้อยกว่า
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จานวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง

6 Integrity and Transparency Assessment 2019

กำรรวบรวมข้อมูล*
 หน่วยงานระบุจานวนประมาณการจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ลงในระบบ ITAS เพื่อให้
ระบบสามารถกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานกรอกรายชื่อ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกของหน่ ว ยงานตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดในระบบ ITAS ทั้ ง นี้
หน่ ว ยงานควรค านึ ง ถึ ง ข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก ที่ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม
ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
 ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตามฐานข้อมูล บัญชีรายชื่อผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสียภายนอก โดยผู้ รับ จ้า งประเมินอาจมีก ารขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน หรือเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จากนั้น ทาการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ มี
คุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีทางวิชาการและทางสถิติ รวมทั้งมีข้อมูลการตอบ
ไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าหรือตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
 หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสารวจ EIT เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง
*รายละเอียดการดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลอยู่ในเนื้อหาส่วน “ขั้นตอนการประเมิน”

 หน่วยงำน
หน่วยงำน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน
กำรรวบรวมข้อมูล*
 หน่วยงานตอบแบบสารวจ OIT ลงในระบบ ITAS
 ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่ ว ยงานจากค าตอบของหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จากนั้น ทาการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบสารวจ OIT และ
บันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ กรณีที่คาตอบของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้
หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้างประเมินอาจมีการประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินประกอบการพิจารณา
*รายละเอียดการดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลอยู่ในเนื้อหาส่วน “ขั้นตอนการประเมิน”
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IIT

EIT

บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมา
ติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน)

จานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน

จานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก

ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการตอบ และ
กากับติดตามให้เป็นไปตามที่กาหนด

ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ
กากับติดตามให้มีคุณภาพและเป็นไป
ตามที่กาหนด

หน่วยงานตอบ

.

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการตอบ

OI
T

ผู้รับจ้างประเมินตรวจสอบและให้คะแนน
ตามรายละเอียดที่กาหนด

เครื่องมือกำรประเมิน
 แบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน ( Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานตนเอง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

 แบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับ รู้ข องผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสียภายนอกที่มีต่อหน่ว ยงานที่ประเมิน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ทางาน

 แ บ บ ต ร ว จ ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT)
มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
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ตัวชี้วัดกำรประเมิน
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สานัก งาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์ก ารประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุ งและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมิน
เดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เป็นตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อประเมิน การรั บ รู้ ข องบุค ลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิ บัติงานของบุคลากรอื่นในหน่ว ยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
รวมไปถึง การปฏิ บั ติงานอย่า งมุ่ งมั่ น เต็ มความสามารถ และมีความรับ ผิ ด ชอบต่ องานในหน้า ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ทั้ ง ในกรณี ที่ แ ลกกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และในกรณี ช่ ว งเทศกาลหรื อ วาระส าคั ญ ต่ า ง ๆ ตามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี หรื อแม้แ ต่ก รณี ก ารให้เ งิน ทรั พย์ สิน หรือ ประโยชน์อื่ น ๆ ต่อ บุคคลภายนอก ซึ่ ง ถือ เป็ นความเสี่ย ง
ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
น้อยที่สุด
น้อย
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ประเด็นการประเมิน
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน
i5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรั บจากญาติหรื อจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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ประเด็นการประเมิน
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วั ดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัว ชี้วัดที่มีวั ตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ข องบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับ ตั้ง แต่ก ารจั ดท าแผนการใช้จ่า ยงบประมาณประจาปี แ ละเผยแพร่อ ย่า งโปร่ งใส ไปจนถึง ลัก ษณะการใช้จ่า ย
งบประมาณของหน่ ว ยงานอย่า งคุ้ม ค่ า เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และไม่ เ อื้ อประโยชน์ แ ก่ต นเองหรือ พวกพ้ อ ง
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและการตรวจรับ พัสดุด้ว ย นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับ การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ประเด็นการประเมิน
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การใช้ อ านาจ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิ บัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับ บัญชาท าในธุระส่ว นตัว ของผู้ บังคับ บัญชาหรือ
ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี
อานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการ
นาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ทั้ งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่ว ยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่ว ยงาน ซึ่ งหน่ว ยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็ นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่ ว ยงานต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค วามส าคั ญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่ว ยงานให้มีประสิท ธิภาพ และจัดทาแผนงานด้า นการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมไปถึ ง การประเมิ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการแก้ไ ขปัญหาการทุจริตของหน่ว ยงาน ที่จะต้องทาให้การทุ จริตในหน่ว ยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้ อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ บุ ค ลากรภายใน ในการร้ อ งเรี ย นเมื่ อ พบเห็ น การทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานด้ ว ย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน
ให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

มากที่สุด

ระดับ
มี

ไม่มี
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
 เผ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทาให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ:
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน
ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่ น ๆ เพื่อ แลกกับ การปฏิ บัติห น้า ที่ ด้ว ย นอกจากนี้ ยัง ประเมิ นการรั บ รู้เ กี่ ยวกับ การ
บริห ารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่ จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่ นติดต่อ ปฏิบัติงาน/
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด หรือไม่มีเลย
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ผู้มาติด ต่อ หรื อผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยของหน่ว ยงานต่ อประสิ ท ธิ ภาพการสื่อ สาร ในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
เผยแพร่ ข้อมูลของหน่ว ยงานในเรื่องต่า งๆ ต่อสาธารณชน ผ่า นช่องทางที่ หลากหลาย สามารถเข้า ถึงได้ง่า ย
และไม่ซั บ ซ้ อน โดยข้อมูลที่ เผยแพร่จ ะต้องครบถ้ว นและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับ ทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี
ที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานด้ ว ย ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การสื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด

ประเด็นการประเมิน
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

ระดับ
มี

ไม่มี
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”

ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8 การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข อง
ผู้รับ บริก าร ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสียของหน่ว ยงานต่อการปรับ ปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับ ความต้องการด้ว ย ทั้ ง นี้ นอกจากหน่ว ยงานจะต้องปรับ ปรุงพัฒ นาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ ว
ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่ นติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด

มากที่สุด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
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ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด
ข้อกำหนดเบื้องต้น
สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
“ปี พ.ศ. 2562” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย
 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ - ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการตอบข้อคาถาม
 หากหน่ ว ยงานบริ ห ารราชการโดยใช้ ปี ป ฏิ ทิ น - ให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ของปี พ.ศ. 2562 ในการตอบ
ข้อคาถาม
 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอื่นนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจาปี พ.ศ. 2562 ในการตอบข้อคาถาม
กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถตอบข้อคาถามที่เกี่ยวข้อง
กับการกากับติดตามรอบ 6 เดือน หรือข้อคาถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อคาถาม
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่
แผนด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ง าน และการให้ บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี และการจั ดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อานาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตาแหน่ง
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8

Q&A

ช่องทางที่ผู้รบ
ั บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
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ข้อ
o9

ข้อมูล
Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
ข้อ
ข้อมูล
แผนดาเนินงาน
o10

แผนดาเนินงานประจาปี

o11

รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line
เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลแผนดาเนินงานประจาปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกากับติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนดาเนินงานประจาปี
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน
o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมรายละเอียด

การให้บริการ*
o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ **

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **

o16

รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจการให้บริการ **

o17

E–Service **

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมรายละเอียด
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562
ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ:
*การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
**สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มี
ความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีพร้อมรายละเอียด
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
รายงานการกากับติดตาม
ข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
o19 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย
o20
ประจาปี
งบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
o21
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o22
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
o23
การจัดหาพัสดุรายเดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
o24
การจัดหาพัสดุประจาปี
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากร
o25
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
บุคคล*
ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
การดาเนินการตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o26
การบริหารทรัพยากรบุคคล**
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ

ข้อมูล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล***

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี****

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

หมายเหตุ:
*หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
**หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น
- การวางแผนอัตรากาลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากาลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่การกาหนดจานวน
ประเภท และระดับตาแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้ อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทา
แนวทางการดาเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่ อ สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งในการบริห ารราชการ ตลอดจนมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การในการคั ด เลื อ กบุค ลากรสาหรั บ
ผู้ บ ริ ห าร มี แ ผนบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ หรื อ สมรรถนะสู ง เพื่ อ เตรี ย มและพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้าง
สภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทางาน และบรรยากาศในการทางานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้เต็มศักยภาพและ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ
- การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
***หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ มีระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
****หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทารายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานประจาปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
o29
การทุจริต
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ข้อ

ข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
o31
การทุจริตประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
สรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล
เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริ หาร การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้อ งกัน การทุ จริต การเสริม สร้า งวั ฒ นธรรมองค์ก ร และแผนปฏิ บัติ ก ารป้องกั นการทุ จริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสาคัญกับการ
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
o36
ประจาปี
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
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ข้อ

o37

ข้อมูล
การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39
ประจาปี
รายงานการกากับติดตามการ
o40 ดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
o41
การทุจริตประจาปี

การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลการกากับติดตามการดาเนินการ ตามแผนป้องกันการ
ทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
o42
ต่อสาธารณะ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o43
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
o44
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
o45
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
การทุจริต
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
o47 ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวม
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ข้อ
o48

ข้อมูล
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แบบ

น้าหนัก

IIT

30

EIT

30

OIT

40

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

ตำรำงแสดงสรุปจำนวนข้อคำถำมแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
การปฏิบัติหน้าที่
–
การใช้งบประมาณ
–
การใช้อานาจ
–
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
–
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
–
คุณภาพการดาเนินงาน
–
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
–
การปรับปรุงการทางาน
–
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

จานวนข้อคาถาม
6
6
6
6
6
5
5
5
9
8
7
4
5
8
7
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การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน จะมีการคานวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลาดับ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
คะแนน
แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนข้อคาถาม
คะแนนของข้อคาถาม
ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
–
–
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
คะแนนรวม
ผลรวมของคะแนนแบบสารวจที่ถ่วงน้าหนัก
หมายเหตุ:
• ข้อมูลการตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกนามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีข้อมูลการตอบน้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้น
ต่าที่กาหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้
• กรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถตอบ OIT ได้ เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด หรื อ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตาม
รายละเอียดที่กาหนดได้ โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่นาข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผล

ข้อคาถาม

ข้อคาถาม

ข้อคาถาม

ตัวชีว้ ัด
ย่อย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

IIT

EIT

OIT

30

30

40
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เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

หมายเหตุ:
• กรณีหน่วยงานดาเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือตามระยะเวลาที่กาหนด ผลการประเมินของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์
“ * ” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานดาเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด

100
94.99
84.99
74.99
64.99
64.99
54.99
54.99
49.99

F
0

E

D

C

B

A

AA
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ขั้นตอนกำรประเมิน

กรอบระยะเวลาการประเมิน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดาเนินการผ่า นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยจาแนกขั้นตอน
การดาเนิ นการต่า ง ๆ ออกเป็น 3 ช่ว ง ได้แ ก่ (1) ช่ว งเตรียมการประเมิ น (2) ช่ว งดาเนินการประเมิน และ (3)
ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนดาเนินการและมีกรอบระยะเวลาดาเนินการพอสังเขป ดังนี้
ม.ค.
ก.พ.

หน่ ว ยงานปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบงานและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งเตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน

มี.ค.

เม.ย.

ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS นาเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ประเมิน ได้แก่ จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

พ.ค.

หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งกากับติดตามให้ได้ตามที่กาหนด
หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS อีกทางหนึ่ง

มิ.ย.

หน่วยงานตอบคาถามแบบสารวจ OIT

ก.ค.

ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจ EIT
และตรวจสอบและให้คะแนนแบบสารวจ OIT

ส.ค.

ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการประเมิน

ก.ย.

รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งเสนอเพื่อประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล

*กรอบระยะเวลาข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้า
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รายละเอียดการดาเนินการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่าน
ระบบ ITAS นั้น สามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนินการได้เป็น 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) การลงทะเบียนใช้งาน
2) การนาเข้าข้อมูลในการประเมิน
3) แบบสารวจ IIT
4) แบบสารวจ EIT
5) แบบสารวจ OIT
6) การติดตามสถานะ
7) การประมวลผลคะแนนและการรายงานผลการประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินการ
การลงทะเบียนใช้งาน
การนาเข้าข้อมูลในการประเมิน
แบบสารวจ IIT
แบบสารวจ EIT
แบบสารวจ OIT
การติดตามสถานะ
การประมวลผลคะแนนและการ
รายงานผลการประเมิน

ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนใช้งาน*
นาเข้าข้อมูล*
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
และกากับติดตามให้ได้ตามที่กาหนด*
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
ตอบแบบ OIT*
ติดตามสถานะ
ติดตามผลการประเมิน

ผู้บริหาร
ลงทะเบียนใช้งาน*
ตรวจสอบและอนุมัติ*
กากับติดตามให้ได้ตามที่กาหนด*
ตรวจสอบและอนุมัติ OIT*
ติดตามสถานะ
ติดตามผลการประเมิน

หมายเหตุ:
* เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่ได้ดาเนินการให้ครบถ้วนใน ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
หลายส่วน ผลการประเมินของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์ “ * ” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงาน
ดาเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด
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การลงทะเบียนใช้งาน
การลงทะเบียนใช้งาน จะเริ่มต้นโดยสานักงาน ป.ป.ช. จะสร้างชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password) ของหน่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น แต่ ล ะหน่ ว ยงาน และจั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานทางไปรษณี ย์ โดยแต่ ล ะ
หน่วยงานจะได้รับ 2 ชุดรหัส คือ “ผู้ดูแลระบบ” (ชื่อผู้ใช้งานจะขึ้นต้นด้วย “a”) และ “ผู้บริหาร” (ชื่อผู้ใช้งานจะ
ขึ้นต้นด้วย “t”)
จากนั้ น เมื่ อ หน่ ว ยงานได้ รั บ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นแล้ ว ใ ห้ เ ข้ า ลงทะเบี ย นใช้ ง านที่ เ ว็ บ ไซต์
https://itas.nacc.go.th โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 นาชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับ กรอกในช่องที่กาหนดและเข้า
สู่ระบบ
 ทาการเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) เพื่อให้เป็นรหัสผ่านของตนเองได้ตามที่ต้องการ และกรอก
ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง รวมถึงข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานตามที่ระบบกาหนดให้ครบถ้วน
ผู้ดูแลระบบ
ผู้บริหาร
>กรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
>กรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password)
(password)
>เปลี่ยนรหัสผ่าน
>เปลี่ยนรหัสผ่าน
>ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง
>ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
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การนาเข้าข้อมูลในการประเมิน
1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 การนาเข้าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการนาเข้าข้อมูล โดยใช้งานระบบ ดังนี้
 การอนุมัติ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลเพื่อส่งในระบบ โดยหากผู้บริหารตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าควรมีการแก้ไข ก็สามารถส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานแก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องครบถ้วน โดยให้กด “ตีกลับ” หรือหากผู้บริหารได้ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กด “อนุมัต”ิ
ผู้ดูแลระบบ
>ตั้งค่าระบบ
>ข้อมูลหน่วยงาน
>จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรอกตัวเลขเพื่อระบุ
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
>ยื่นขออนุมัติ

ผู้บริหาร
>ตั้งค่าระบบ
>การอนุมัติ
>จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตรวจสอบข้อมูล
>ตีกลับ/อนุมัติ

33 Integrity and Transparency Assessment 2019

2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 การนาเข้าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการนาเข้าข้อมูล โดยใช้งานระบบ ดังนี้
การนาเข้าข้อมูลสามารถทาได้ 2 วิธีการ คือ
 การเพิ่มในระบบทีละชื่อโดยไปที่ “เพิ่มข้อมูล”
 การเพิ่มไฟล์ข้อมูล โดยให้ไปที่ “ดาวน์โหลด Template” และกรอกข้อมูลลงในไฟล์แล้ว
บันทึกไว้ จากนั้นไปที่ “นาเข้าข้อมูล” เพื่อนาไฟล์ที่บันทึกไว้ดังกล่าวนาเข้าข้อมูลไปในระบบ
ข้อมูลที่ถูกนาเข้าระบบแล้ว สามารถลบได้ โดยไปที่ “ลบข้อมูล” หรือสามารถแก้ไขข้อมูลได้
โดยไปที่ “จัดการ”
ข้อควรระวัง
การเพิ่มไฟล์ข้อมูล จะต้องใช้ไฟล์ Template ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบเท่านั้น โดยไฟล์
Template จะต้องไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การเพิ่มแถวตั้ง และจะต้องไม่มีรายชื่อที่ซ้า
กับรายชื่อที่เคยนาเข้าไปแล้ว
 การอนุมัติ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลเพื่อส่งในระบบ โดยหากผู้บริหารตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าควรมีการแก้ไข ก็สามารถส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานแก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่จนกว่า จะ
ถูกต้องครบถ้วน โดยให้กด “ตีกลับ” หรือหากผู้บริหารได้ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กด “อนุมัต”ิ
ผู้ดูแลระบบ
>ตั้งค่าระบบ
>ข้อมูลหน่วยงาน
>ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก นาเข้าข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
>ยื่นขออนุมัติ

ผู้บริหาร
>ตั้งค่าระบบ
>การอนุมัติ
>ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตรวจสอบข้อมูล
>ตีกลับ/อนุมัติ
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจ IIT
ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการนาช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT ซึ่งอยู่ในรูปแบบ URL หรือ QR code
ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงาน
ควรคานึ งถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้า ตอบให้ทั่ วถึงและส่งเสริมให้มีก ารกระจายตัว ของผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
ภายในที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่ าจานวนกลุ่มตัว อย่างขั้นต่า
หรือตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ใช้งานระบบ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
>สัญลักษณ์ซองจดหมาย
>ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS

ผู้บริหาร
-

ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ IIT เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชน
ของตนเอง (เพื่ อป้องกั นการตอบซ้ าเท่ า นั้น ไม่ มีก ารน าไปเชื่อ มโยงกับ ข้อมูลส่ ว นตัว และการตอบจะถู ก เก็บ ไว้
เป็นความลับ โดยจะนาไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจ IIT

ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
และอนุมัติ

นาเข้าข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ (admin)
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
URL / QR code

ให้คาปรึกษาและ
ประสานงาน

ผู้รับจ้างประเมิน
เข้าระบบและตอบด้วยตนเอง

บุคลากรในหน่วยงาน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจ EIT
ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามบัญชี
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่หน่วยงานรวบรวมและจัดส่งในระบบ ITAS โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอ
ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มเติมหรือการขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน หรือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จากนั้น ทาการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS
ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ จ้ า งประเมิ น จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี
คุณภาพ มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีทางวิชาการ และมีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
หรือตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการนาช่องทางการตอบแบบสารวจ EIT ซึ่งอยู่ในรูปแบบ URL หรือ
QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS
ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ใช้งานระบบ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
>สัญลักษณ์ซองจดหมาย
>ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS
ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผู้บริหาร
-

ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ EIT เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชน
ของตนเอง (เพื่ อป้องกั นการตอบซ้ าเท่ า นั้น ไม่ มีก ารน าไปเชื่อ มโยงกับ ข้อมูลส่ ว นตัว และการตอบจะถู ก เก็บ ไว้
เป็นความลับ โดยจะนาไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจ EIT

ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
และอนุมัติ

นาเข้าข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ (admin)
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
URL / QR code

เก็บข้อมูล
นาเข้าข้อมูล

ให้คาปรึกษาและ
ประสานงาน

ผู้รับจ้างประเมิน
เข้าระบบและตอบด้วยตนเอง

ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การดาเนินการแบบสารวจ OIT
 การตอบแบบสารวจ OIT
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจ OIT โดยใช้งานระบบ ดังนี้
ข้อแนะนาการตอบ
 ตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี”
ให้ระบุ URL ซึ่งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่วนช่อง “คาอธิบาย” สามารถ
กรอกคาอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
 การตอบในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการตอบโดยใช้ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งแสดงข้อมูล เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์สาหรับ เชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่
แต่ละข้อคาถามกาหนด
 กรณีที่ หน่วยงานมีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม
รายละเอี ย ดที่ ก าหนด หรื อ ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามรายล ะเอี ย ดที่ ก าหนดได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็นประกอบโดยละเอียด
 การอนุมัติแบบสารวจ OIT
ผู้ บ ริห ารมีห น้า ที่ ในการตรวจสอบคาตอบและอนุ มัติคาตอบเพื่อส่งในระบบ โดยผู้ บ ริห ารจะต้อ ง
ตรวจสอบคาตอบทีละข้อ หากเห็นว่ าคาตอบในข้อใดถูกต้อง ให้กด “ผ่ าน” และหากเห็นว่ าข้อใดควรมีการแก้ไ ข
ให้ก ด “ไม่ผ่า น” และกด “ไม่ อนุมัติ ” เพื่อส่งกลับ ให้ผู้ ดูแ ลระบบของหน่ว ยงานแก้ไ ขข้อมูล และส่งขออนุมัติใหม่
จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ ผู้บ ริหารจะต้องตรวจสอบคาตอบและกด “ผ่า น” ในทุ กข้อ จึงจะสามารส่งมายังสานักงาน
ป.ป.ช. ได้ โดยให้กด “ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการอนุมัติการตอบแบบสารวจ OIT
 การตรวจและให้คะแนนแบบสารวจ OIT
ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจากคาตอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ สานัก งาน ป.ป.ช. ก าหนด
จากนั้น ทาการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบสารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS
ผู้ดูแลระบบ
>แบบสารวจ
>ทาแบบสารวจ
>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม
>ยื่นขออนุมัติ (ส่งผลการสารวจ)

ผู้บริหาร
>แบบสารวจ
>การอนุมัติ
>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตรวจทานคาตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม
>ผ่าน/ไม่ผ่าน
>ไม่อนุมัติ/ยืนยันการตรวจ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการตอบและตรวจสอบให้คะแนนแบบสารวจ OIT

ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
และอนุมัติ

ตอบแบบ OIT

ผู้ดูแลระบบ (admin)
ตรวจสอบ
ให้คะแนน

ให้คาปรึกษาและ
ประสานงาน

ผู้รับจ้างประเมิน
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การติดตามสถานะ
การติดตามสถานะ โดยผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะของการเก็บข้อมูลแบบสารวจ IIT และแบบ
สารวจ EIT และแบบสารวจ OIT ได้ทันทีและทุกเวลา (real-time monitoring)
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ใช้งานระบบ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
>ติดตามสถานะ
>รายหน่วยงาน
>รายละเอียดสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้

ผู้บริหาร
>ติดตามสถานะ
>รายหน่วยงาน
>รายละเอียดสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้

 แบบสารวจ IIT
“ตอบไม่ครบตามจานวนขั้นต่า” หมายถึง จานวนของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ IIT ยังน้อยกว่า
จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
“ตอบครบตามจานวนขั้นต่า” หมายถึง จานวนของผู้ ที่ เข้า มาตอบแบบสารวจ IIT เท่ า กับ หรือ
มากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
 แบบสารวจ EIT
“ตอบไม่ครบตามจานวนขั้นต่า” หมายถึง จานวนของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ EIT ยังน้อยกว่า
จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
“ตอบครบตามจานวนขั้นต่า” หมายถึง จานวนของผู้ที่ เข้า มาตอบแบบสารวจ EIT เท่า กับหรือ
มากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
 แบบสารวจ OIT
“แบบร่าง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานยังไม่ส่งแบบสารวจ OIT ให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและ
อนุมัติแบบสารวจ OIT
“ส่ ง แบบแล้ ว ” หมายถึ ง ผู้ ดู แ ลระบบของหน่ ว ยงานได้ ส่ ง แบบส ารวจ OIT ให้ ผู้ บ ริ ห ารแล้ ว
แต่ผู้บริหารยังไม่ได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบสารวจ OIT
“อนุมต
ั ิแล้ว” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานได้ส่งแบบสารวจ OIT ให้ผู้บริหารแล้ว และผู้บริหาร
ได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบสารวจ OIT เรียบร้อยแล้ว
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การประมวลผลคะแนนและการรายงานผลการประเมิน
การประมวลผลคะแนน ระบบ ITAS จะนาคาตอบของแต่ละชุดแบบสารวจ IIT และแบบสารวจ EIT รวมไป
ถึงผลคะแนนจากแบบสารวจ OIT มาประมวลผลคะแนนตามวิธีการที่กาหนด
จากนั้น สานักงาน ป.ป.ช. จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กาหนดให้ระบบ ITAS แสดง
รายงานผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผลการประเมินในภาพรวม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือผู้แทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือผู้แทน
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ หรือผู้แทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
ศาตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ
นายจิตติชัย แสงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล บุปผเวส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

