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โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
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คำนำ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรั บ หน่ ว ยงานกลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่ ส านั ก งาน ป.ป.ท. รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น (หน่ ว ยงานระดั บ กรมและหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด ) เล่ ม นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่ วยงานที่ ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิ ดชอบการประเมิน คือ หน่วยงานระดับกรมและ
หน่วยงานระดับจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based รอบที่ 1 และ รอบที่ ๒
คู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ นี้ คณะผู้จัดทาได้ พัฒ นาจากคู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึง่ จัดทา
โดย สานั กงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ หน่ ว ยงานที่ ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิ ดชอบการประเมิน ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานตามโครงการ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาหรับ
หน่วยงานที่สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมินผลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนาผลการประเมินของหน่วยงานนาไปปรับปรุงพัฒนาเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป
คณะผู้จัดทา
มกราคม 2560
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ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 1
บทนำ
๑.1 หลักกำรและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๐
เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส มี แ นวทางในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครั ฐ (ส านั ก งาน ป.ป.ท.) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนทั้งสิ้น 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) ได้แก่
๑. ส่วนราชการระดับกรม
จานวน ๑๔9 หน่วยงาน
๒. จังหวัด
จานวน ๗๖ จังหวัด
(จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 228 หน่วยงาน)
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่อยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบของส านั กงาน ป.ป.ท. เป็ นไปอย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ สะท้ อนภาพลั กษณ์
ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สานักงาน ป.ป.ท.
จึ งได้ มอบหมายให้ โ รงเรี ย นนายร้ อยต ารวจด าเนิ นโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูล
ผลการประเมินไปช่ วยในการพัฒนาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการ
เชิ งบวกด้า นการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริต รวมทั้ งความพยายามในการยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.๑ เพื่อประเมิน ผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
1.2.3 เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ
1.2.4 เพื่อให้ได้แนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.3.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ตนเอง ทาให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น
1.3.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการกาหนดนโยบายและการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
1.3.3 สานักงาน ป.ป.ท. มีข้อมูลในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
1.3.4 สานักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย
หน่วยงานภาครัฐที่ สานั กงาน ป.ป.ท. รับผิ ดชอบการประเมิน จานวน 225 หน่วยงาน
(377 หน่วยรับประเมิน) ประกอบด้วย
1.4.1 ส่วนราชการระดับกรม จานวน ๑๔9 หน่วยงาน
1.4.2 จั งหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด โดยมีห น่วยงานระดับจังหวัดเข้าร่ว มการประเมิน
จังหวัดละ 3 หน่วยงาน รวม 228 หน่วยงาน ได้แก่
- สานักงานจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
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1.5 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ขอบเขตในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้
1.5.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ดำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้ระบบประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น และรวบรวมผลกำรประเมิน
จั ด ท ำเป็ น บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห ำร (ภำษำไทยและภำษำอั ง กฤษ) รำยงำนผลกำรประเมิ น ในภำพรวม
ข้อเสนอแนะการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ ข้อเสนอแนะแนวทางการนาเครื่องมือ ITA ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย และรายงานผลการประเมิน รายหน่ว ยงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพั ฒนา รวมถึ ง
สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ตามที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
1.5.๒ ขอบเขตด้ำนวิธีวิจัย
การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยที่สาคัญ ๒ วิธี คือ
๑) กำรวิ จั ย จำกเอกสำร (Document Research) โดยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสำร
หรื อหลักฐำนต่ ำงๆ ตำมแบบสำรวจ Evidence – based โดยให้ ห น่ ว ยงำนภำครัฐ ตอบคำถำมต่ำงๆ
เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนดำเนินกำรจริงและมีหลักฐำนประกอบ
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
๒) กำรวิจัยจำกแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บข้ อคิ ดเห็ นจำกกลุ่ มตั วอย่ ำงที่ ตอบค ำถำมตำมแบบส ำรวจ External และแบบส ำรวจ
Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์
ของผู้ตอบแบบสำรวจในเรื่ องกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรและพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน
ภำครัฐในเรื่องควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยกำรกำหนดกลุ่ม ตัว อย่ำ งให้ส อดคล้อ ง
เหมำะสม และมีลั กษณะของควำมเป็นตัว แทนที่ดี ต ำมหลั กวิช ำกำร
1.5.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
คณะที่ปรึกษาจะดาเนินการสารวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบสารวจ ๓ แบบ
ตามแบบที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด คือ
๑) แบบส ารวจ Internal เป็ น การประเมินจากข้ อคิดเห็ นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า
ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่
คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
๒) แบบส ารวจ External เป็ นการประเมิ นจากข้อคิ ดเห็ นของผู้ รั บบริการหรื อ
ผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของหน่ วยงานภาครั ฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสั มภาษณ์ แ บบ
เผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือ
วิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
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๓) แบบส ารวจ Evidence-Based เป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐ
ตอบคาถามตามความเป็นจริงตามแบบสารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ
1.5.๔ กลุม่ ประชำกำรเป้ำหมำย
๑) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรั บแบบสารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมี
ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน
และกาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจานวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย
ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) กลุ่มประชากรเป้าหมายสาหรับแบบสารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมี ขนาดตั ว อย่ าง อย่ างน้ อ ย 100 ตั ว อย่ าง ครอบคลุ มภารกิ จและประเภทของการมี ส่ ว นได้
ส่ วนเสี ยของแต่ละหน่ วยงาน และกาหนดวิธี การสุ่ มตั วอย่ างตามหลั กสถิ ติ หากหน่วยงานมี จ านวน
ประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
3) กลุ่ ม ประชากรเป้ า หมายส าหรั บ แบบส ารวจ Evidence-based ได้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะแบบส ารวจได้ ต ามที่ ก าหนด
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจานวนตัวอย่าง
ที่จัดเก็บได้นั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
1.5.5 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
การคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างจากประชากรของหน่วยงานกลุ่ มเป้าหมาย ทั้ง 377
หน่วยงาน ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้จัดส่งรายชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง
ที่อยู่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อทาการสุ่มตัวอย่างโดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับ
ของเจ้าหน้าที่ ส่วนในกรณีที่มีชั้นยศก็ให้กระจายไปตามชั้นยศและสายงาน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของ
ประชากร จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบสารวจ Internal โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์
ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษา
เห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
ส าหรั บ การประเมิ น จากมุ ม มองความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ใ ช้บ ริ ก ารหรื อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ให้จัดส่งข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้น
ที่ปรึกษาจะใช้แบบสารวจ External โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์
ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรื อ วิ ธี ก ารที่ ค ณะที่ ป รึ ก ษาเห็ น ว่ า
มีความเหมาะสมในการวิจัย
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ส่วนแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ที่ปรึกษาจะ
ดาเนิ นการจัดส่งแบบส ารวจให้ แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย สาหรับตอบประเด็นคาถามที่
เกี่ยวกับการดาเนินงาน พร้อมทั้งทาการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็ นจริงจากเอกสาร/หลักฐาน
ต่างๆ โดยใช้แบบสารวจ ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน
1.5.6 จัดทำทะเบียนรำยชื่อผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ปรึกษาจะดาเนินการทาทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC)
จานวน ๑ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
๑) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน
๒) ตาแหน่งงาน
๓) รายชื่อหน่วยงาน
๔) ที่อยู่หน่วยงาน
๕) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจาหน่วยงาน และ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
๖) ID Line (ถ้ามี)
๗) อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
1.5.7 กำรจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
ที่ ป รึ ก ษาจะจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้
๑) รายงานผลการประเมินในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และซี ดีบั นทึกข้อมูล จานวน 1๐๐ ชุด โดยจัด ผลการประเมิ นของกลุ่ ม เป้า หมาย
ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ส่วนราชการระดับกรม
จานวน ๑๔9 หน่วยงาน
กลุ่มที่ ๒ จังหวัด
จานวน ๗๖ จังหวัด
(จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 228
หน่วยงาน)
2) รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำรำยหน่วยงำน จานวน 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน)
หน่วยงำนละ ๕ ชุด รวมจำนวน 1,125 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล

๕

บทที่ 2
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
& Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการ
เข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็น องค์ประกอบหลักที่สาคัญ
และจาเป็นในการประเมิน โดยจาแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน
และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงาน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น ๕ ดัชนี เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินฯ และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ด้ ว ยความเป็ น ธรรม และจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่
โดยทาการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องดาเนินการและส่ งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานใน
ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มวางแผนและจั ด ท าแผนงาน
ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
4) การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
2.1.2 ดั ชนี ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบตามการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ( Accountability on Duties) ของ
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ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน โดยทาการประเมิน
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2) การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
3) การก าหนดทิ ศ ทางและนโยบายของผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะต้ อ งมี เ จตจ านงใน
การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี การดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อ
ได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หาก
เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี พ ฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ม ากและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยทาการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ เ ข้ า ข่ า ย
การทุจ ริ ต ต่อหน้ าที่ เช่น การเรี ย กรับเงิน สิ่ งของ หรือผลประโยชน์ใ ดๆ จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด
2) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย
ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บ ริหารของหน่วยงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
2.1.4 ดั ชนีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์ กร (Integrity Culture Index) หมายถึง
หน่ว ยงานภาครั ฐมีการปฏิบั ติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลั กคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาการ
ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ก ารปลู ก ฝั ง สั่ ง สอน หรื อ
ถ่ายทอดแก่กัน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรจะเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการกล่อมเกลาทาง
สังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการ
ทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้
๗
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2) กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริต
ตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
3) กระบวนการของหน่วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน
4) การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง จะท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเห็ น ความส าคั ญ และเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ผลของการทุ จ ริ ต
จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง
ระบบการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายใน
หน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel Management) ยึ ด หลั ก การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมใน
การมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลั กการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยทาการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน
โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) พฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ หรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน
3) กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าหน้าที่
4) กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
การใช้จ่ ายเงิน งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็น
ต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
5) พฤติ ก รรมของหั ว หน้ า งานที่ แ สดงถึ ง การมี คุ ณ ธรรมในการสั่ ง งานหรื อ
มอบหมายงานให้ แก่ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา ที่จะต้องคานึง ถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ต ามกฎหมายของ
ผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและ
เอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิ ดชอบในผลของงานที่ไ ด้
มอบหมายไปด้วย
6) กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๘

แผนภาพที่ 2.1 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เครื่องมือ
ดัชนี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

ความโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency
Assessment: ITA

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

EBIT

การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

EIT

EBIT

การจัดการเรื่องร้องเรียน

EIT

EBIT

EIT

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน

IIT

EIT

เจตจานงสุจริต *

เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน *

IIT

EIT

การถูกชี้มูลความผิด

เรื่องชี้มูลความผิด

EBIT

ข้อมูลจากสานักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.

การรับสินบน

IIT

EIT

การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์

IIT

EIT

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย *

IIT

EIT

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

IIT

การไม่ทนต่อการทุจริต *

IIT

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต *

IIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่วยงาน

IIT

EBIT

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

IIT

EBIT

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

IIT

EBIT

การทุจริตต่อหน้าที่

๙

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
* เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
IIT
คือ แบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรภายในหน่วยงาน
EIT คือ แบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
EBIT คือ แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

EIT

IIT

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย *

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมรับผิด

ความพร้อมรับผิด

EBIT

การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คุณธรรมในการบริหารงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

EIT

EBIT

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

EIT

EBIT

การบริหารงานบุคคล

IIT

การบริหารงบประมาณ

IIT

คุณธรรมในการมอบหมายงาน

IIT

การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน

IIT

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

2.2 เกณฑ์ การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ
2.2.1 การให้คะแนน
การประเมินผลแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) คณะที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนิน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) การให้คะแนนตามแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity &
Transparency: IIT) และแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity &
Transparency: EIT) เป็นการให้คะแนนตามคาตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลือก ๒ หรือ
๔ ตัวเลือก โดยทาการแทนค่าคาตอบในแต่ละข้อคาถามเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือก
ที่มีความแตกต่างกัน
2) การให้ ค ะแนนตามแบบส ารวจใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based
Integrity & Transparency: EBIT) เป็นการให้คะแนนตามคาตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้ว นของเอกสารหลักฐานประกอบที่ห น่ว ยงานจัดส่ งมาพร้อมกับ
แบบสารวจ โดยกาหนดให้แต่ละคาถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน
2.2.2 การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity
& Transparency: IIT) มีดังนี้
1.1) คะแนนแต่ละข้อคาถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามนั้น
1.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ
ข้อคาถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
1.3) คะแนนตามแบบสารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบสารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี
2) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External Integrity & Transparency: EIT) มีดังนี้
2.1) คะแนนแต่ละข้อคาถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามนั้น
2.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ
ข้อคาถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
2.3) คะแนนตามแบบสารวจความคิดเห็น External ของดัชนี หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบสารวจความคิดเห็น External ของดัชนี
๑๐

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

3) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based
Integrity & Transparency: EBIT) ได้แก่
3.1) คะแนนแต่ละข้อคาถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามนั้น
3.2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละ
ข้อคาถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
3.3) คะแนนตามแบบสารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบสารวจความคิดเห็น Evidence –
Based ของดัชนี
4) การคานวณคะแนนของดัชนี
คะแนนของดัช นี หมายถึง ร้ อยละของผลรวมคะแนน Internal, External และ
Evidence – Based ในดัชนี (ใช้สาหรับการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละดัชนี)
5) การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(คะแนน ITA)
คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่านาหนัก
2.2.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยให้น้าหนักแต่ละข้อคาถามใน
แบบสารวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก

๑๑

บทที่ ๓
แนวทางการประเมิน
๓.1 แนวทางการประเมิน
คณะที่ปรึกษาได้จัดทาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กั บหน่ วยงานที่ เข้ ารั บการประเมิ น
ทั้ง 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ ๓.1 แนวทางการประเมินผลสาหรับผูป้ ระเมินและส่วนราชการที่รับการประเมิน
แนวทางการประเมิน
ผูป้ ระเมิน
ส่วนราชการ
๑. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
๑.๑ รายชื่ อ ข้า ราชการ/เจ้ าหน้า ที่ ในสัง กั ด
จ านวน ๒ คน เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน
จานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจาหน่วยงาน
ประจาหน่วยงาน
๒.๒ ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
๒.๒ รายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ /พนั ก งาน/
ของหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานตามจ านวนที่
๒.๓ ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ประเมินกาหนด
กับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
๒.๓ รายชือ่ ผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.๔ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคาถาม
กับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตาม
๒.๔ ตอบและส่ ง แบบส ารวจเชิ ง ประจั ก ษ์
แบบสารวจเชิงประจักษ์สาหรับหน่วยงาน
(แบบสารวจ Evidence-Based) พร้อมทั้ง
(แบบส ารวจ Evidence - Based) พร้ อ ม
แนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
แนบเอกสารหรือหลักฐานดั ง กล่า วส่ง ให้
สารวจเชิ งประจัก ษ์ สาหรับหน่วยงาน
ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่กาหนด
ส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ป ระเมิ น ตามระยะเวลาที่
๓. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน
กาหนด
๓. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกาหนด
๔. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๔. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงาน
๕. รับ และพิ จารณาการอุ ทธรณ์ ผลการประเมิ น
ของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินฯ
๖. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน
๗. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้แก่ สานักงานป.ป.ท.

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

จากแนวทางการประเมินข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามแผนภาพที่ ๓.1 ได้ดังนี้
ผู้ประเมิน
ส่วนราชการ
ประชุมชี้แจง
สานักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ

ขอ

จัดประชุมภายใน
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการดาเนินการเอง)

ในสังกัดจานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจาหน่วยงาน
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
กับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด

Evidence-Based)
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน

(External)

(Internal)

ส่ง

ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
จัดส่งผล

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้แก่ส่วนราชการ

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ผู้ประเมิน รับและพิจารณาการอุทธรณ์
และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯของ
การประเมินฯ

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดาเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ให้แก่ สานักงาน ป.ป.ท.
แผนภาพที่ ๓.1
ก

๑๓

ส่วนราชการรับผลการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฯ
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

และส่วนราชการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ตารางที่ ๓.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

15 ธ.ค. 59 หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA
ประจาหน่วยงาน จานวน 2 ราย
โดยจั ด ท าเป็ น ไฟล์ Excel (ดาวน์ โ หลด
ไฟล์ทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th เลือก
Link ITA และ www.itapacc.com)

- หน่วยงาน, ชื่อ-สกุล, ตาแหน่ง
- ที่อยู่หน่วยงาน (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ ,โทรศัพท์สานักงาน
- E-mail, Line, Facebook)
ส่งทาง ita.admin@pacc.go.th

20 และ
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA
22 ธ.ค. 59 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ สานักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้า
จังหวัดนนทบุรี

- 20 ธ.ค. 59 ผู้ประสานงานจาก
สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยงานละ 1 คน
- 22 ธ.ค. 59 ผู้ประสานงานส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานละ 2 คน

31 ม.ค. 60 หน่วยงานส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์
(Evidence – based) รอบที่ 1 พร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน

สถานที่จัดส่ง สานักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

15 ก.พ. 60 หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 500 ราย
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูล
ทั้งหมด)
โดยจัดทาเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลด
ไฟล์ทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th
เลือก Link ITA และ www.itapacc.com)

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ.
59 - 31 ม.ค. 60
- ชื่อ-สกุล, ตาแหน่ง, หน่วยงาน/บริษัท
- ที่อยู่สาหรับส่งไปรษณีย์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สานักงาน
- E-mail
ส่งทาง ita.admin@pacc.go.th

๑๔

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ตารางที่ ๓.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

15 ก.พ. 60 หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร จานวน
500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้
ส่งข้อมูลทั้งหมด)
โดยจัดทาเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลด
ไฟล์ทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th
เลือก Link ITA และ www.itapacc.com)

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 60
- ชื่อ-สกุล, ตาแหน่ง, สังกัด
- ที่อยู่สาหรับส่งไปรษณีย์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สานักงาน
- E-mail
ส่งทาง ita.admin@pacc.go.th

1๖ ก.พ. - นักวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
๑๖ พ.ค. 60 แบบสารวจ Internal และ External

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
ทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางโทรศัพท์

30 เม.ย. 60 หน่วยงานส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์
(Evidence – based) รอบที่ 2 พร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน

สถานที่จัดส่ง สานักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

31 พ.ค. 60 นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตาม
แบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –
based)

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

15 มิ.ย. 60 หน่วยงานส่งคาร้องอุทธรณ์ผลคะแนน สถานที่จัดส่ง สานักงานโครงการ ITA
ตามแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
– based)
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
30 มิ.ย. 60 นักวิจัยแจ้งผลการอุทธรณ์ตาม
แบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –
based)

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

31 ก.ค. 60 นักวิจัยประมวลคะแนน ITA จาก
แบบสารวจ 3 แบบ และจัดทารายงาน
เสนอต่อสานักงาน ป.ป.ท.

สานักงาน ป.ป.ท. จะเป็นผู้จัดส่งรายงาน
ผลการประเมิ น ITA ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ก.พ.ร. สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน

๑๕

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

๓.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๓.2.1 ขอบเขตของการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ท. จานวน 225 หน่วยงาน
1) ส่วนราชการระดับกรม จานวน 149 หน่วยงาน ขอบเขตการประเมิน เฉพาะ
ส่วนกลาง ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค
2) จังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(รวม 76 x 3 = 228 หน่วยงาน)
๓.2.2 การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ Internal
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมิน เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากร จานวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่ง
ข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะสารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่าง
ที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
๓.2.3 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมิน
ตามแบบสารวจ External
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงาน เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อขออนุมัติ/
อนุญาต ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ
ตลอดจน ผู้ได้รับผลกระทบจากภารกิจของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 31
มกราคม พ.ศ. 2560 (วงรอบต่อจากการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ให้หน่วยงานจัดส่ง
ข้อมูลผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ ส่ งข้อมู ล
ทั้ งหมด) โดยนั กวิ จั ยจะส ารวจโดยสุ่ มตั ว อย่ าง (Sample Survey Research) ด้ ว ยขนาดตั ว อย่ า งที่
สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
๓.2.4 การจัดส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
แบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้หน่วยงานตอบคาถามโดยใช้ข้อมูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เว้นแต่ข้อคาถามจะกาหนดให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้
ให้ส่งคาตอบตามแบบสารวจฯ พร้อมหลักฐานประกอบ จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน ตามกาหนดเวลา
ดังนี้
รอบที่ 1 จัดส่งภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
โดยรอบที่ 1 จะไม่มีการแจ้งผลคะแนนต่อหน่วยงานและไม่มีการให้หน่วยงานอุทธรณ์ผลคะแนน ทั้งนี้
หน่ ว ยงานไม่ส ามารถส่ งคาตอบของข้อคาถามตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
รอบที่ 1 มาพร้อมกับแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) รอบที่ 2 เพื่อคิดคะแนนเพิ่มเติมได้
รอบที่ 2 จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
โดยมีกาหนดแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานส่ง
คาร้องอุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด
๑๖

บทที่ ๔
แนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
๔.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 1
การนาหน่วยงาน (Leading) ให้มีการดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ บริ หารถือเป็นผู้กาหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมี
บทบาทในการสั่งการและชี้นาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้นา
หน่วยงานไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว
กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อ มมีแนวโน้มที่จะ
บกพร่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน
การประเมิ น จากแบบส ารว จหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment ในรอบที่ 1 นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสาคัญ
กับผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุน
ให้หน่วยงานมีการดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกาหนดทิศทาง นโยบาย
มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่กาหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิ ด
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5)
ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่นที่
จะนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
การกาหนดให้มีการประเมินจากแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity
and Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึ ง ถื อ เป็ น กลไกที่ มี ส่ ว นช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างได้ผล
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๔.2 ข้อคาถามในแบบสารวจ
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจานงสุจริต
ในการบริหารงานหน่วยงานอย่างไร
1) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานมีการแสดงเจตจานงว่ าจะบริ ห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์สุ จริ ต
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน หรือไม่
3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสตามแนวทางการประเมิ น คุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ ดังนี้
(1) ด้านความโปร่งใส
(2) ด้านความพร้อมรับผิด
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(5) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

๔.3 คาแนะนาในการตอบแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 1
EB 1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/สาธารณชน
EB ๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อสาธารณชน หรือไม่
 คาแนะนาในการตอบ EB 1 ข้อ 1) และ ข้อ 2)
๑. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องประกาศเจตจานง :
1.1 หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่ากรม
๑.๑.๑ กรม : อธิบดี หรือเทียบเท่าอธิบดี
๑.๑.๒ สานักงานปลัดกระทรวง : ปลัดกระทรวง
1.2 หน่วยงานระดับจังหวัด
1.2.1 สานักงานจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด
1.2.2 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) :
ผู้อานวยการ ทสจ.
1.2.3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๑๘
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๒. รูปแบบของเจตจานง ควรให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประกาศต่อหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมจังหวัด
3. การประกาศเจตจานง จะต้องดาเนินการระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 31 มกราคม 2560
4. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
4.1 มีการกาหนดกิจกรรม/วิธีการในการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
4.2 มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ (EB 1 ข้อ 1) และให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน
เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้รับทราบ ( EB 1 ข้อ ๒)
4.3 มีรายละเอียดเจตจานงสุจริตของผู้บริหารที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
5. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบคาถาม เช่น
5.1 หลักฐานการแสดงเจตจานงสุจริตในการประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
5.2 หลั กฐานการแสดงเจตจานงสุ จริตผ่ านเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน หรือสื่ ออื่น ๆ
ซึ่งอาจจะอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร
เป็นต้น
6. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
6.1 กรณีการแสดงเจตจานงสุจริตในการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการสรุปรายงาน
ผลการประชุม/สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
6.2 กรณีการแสดงเจตจานงสุจริตผ่านการปิดประกาศหรือผ่านระบบเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เอกสารการแสดงเจตจานงสุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนามในเอกสารหรือระบุชื่อ/ตาแหน่ง
ของผู้บริหาร
 คาแนะนาการตอบ EB 1 ข้อ 3
1. เพื่อให้เจตจานงเห็นผลเป็นรูปธรรมตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว องค์ประกอบของ
หลักฐาน จะต้องประกอบด้วยหลักฐานที่มีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดาเนินงาน
2) นโยบายการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน
๑๙
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1.2 ด้านความพร้อมรับผิด
1) ความพร้ อมรับผิ ดในการปฏิบัติงาน/การบริห ารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี
ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ รี ย กรั บ เงิ น สิ่ ง ของ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ น
การเอื้อประโยชน์
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นใน
หน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้ า งวั ฒ นธรรมเพื่ อให้ เกิ ดวั ฒ นธรรมที่ไ ม่ท นต่อ การทุจ ริ ต
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
3) นโยบายการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
1.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
5) นโยบายที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม
การปฏิบัติงาน
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิด ความตระหนักและ
ให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส
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๒. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
2.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละด้าน
2.2 หนั งสื อสั่ งการ/มอบนโยบายจากผู้บริห ารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
หน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
แต่ละด้าน
3. หลั กฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหารจะต้องมีการลงนาม หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว

๒๑

บทที่ ๕
แนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ ๒
๕.1 คาชี้แจงการตอบแบบประเมินแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ ๒
การจั ด ท าแนวทางการตอบข้ อ ค าถาม Evidence – Based ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560 ของที่ป รึกษา เนื่องจากการตรวจประเมินของที่ปรึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ มเป้าหมายเดิม ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ควรที่จะมีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบ และมีระดับที่ สูงขึ้นในแต่ละปี
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจประเมิน
สาหรับข้อคาถาม EB1 – EB3 ต้องเป็นภารกิจหลัก โดยให้เลือกมาเพียง 1 ภารกิจเท่านั้น
โดยต้องเป็นภารกิจหลักเดียวกันทั้ง 3 ข้อคาถาม กรณี ไม่ใช่ภารกิจเดียวกันจะไม่พิจารณาให้คะแนน

๕.2 ข้อคาถามและคาแนะนาการตอบแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ ๒
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
หมายเหตุ:
1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ และร่วมดาเนินการ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่
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 คาแนะนาการตอบ EB1
๑. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
๑.1 หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการ
และการดาเนิ น โครงการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย
๑.2 หน่ ว ยงานจะต้ อ งแสดงเอกสารที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของความเชื่ อ มโยงกั น ใน
กระบวนการของวงจรการมีส่ว นร่ ว มของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสียตาม 1) ถึง ข้อ 3) เฉพาะโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และต้องเป็น
ภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB1 – EB3
๒. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
2.1 รายงานการประชุม/สัมมนา
2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
3.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึก
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน
3.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
อย่างไร
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
 คาแนะนาการตอบ EB2
๑. หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นภารกิจหลัก
ทีเ่ ลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB1 – EB3
๒. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบในข้อ EB1 – 3 โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เ ห็ น ถึ งการปฏิ บั ติง านตามภารกิ จหลั ก ที่เ ป็ นมาตรฐานเดีย วกั นของบุ คลากรภายใน
หน่วยงาน
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EB2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 วิธีการปฏิบัติงาน
1.3 ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
2.1 เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือจัดทาโดย
คณะทางานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่จัดทาคู่มือโดยเฉพาะ
2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) หรือ
ส่ งมาเพีย งปกคู่มื อ (กรณีคู่มื อมีข นาดใหญ่และยากต่อการจัดส่ งให้ ห น่ว ยงานส่ งหลั ก ฐานเฉพาะ
องค์ประกอบสาคัญในข้อ 1.)
EB2 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่นามาตอบใน
ข้อ EB2 (1) ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กับการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลัก หรือไม่
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 คาแนะนาการตอบ EB3
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และแสดงหลักฐานช่องทางที่นาไปเผยแพร่
*** หน่วยงานที่มีเป้าหมายเป็นนักธุรกิจต่างประเทศ ควรมีขั้นตอนการนาแนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และควรมี Version ภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อยภาษาอังกฤษ
2. มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่
2.1 หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภารกิ จ หลั ก ตั้ ง แต่ ปั จ จั ย น าเข้ า ( Input)
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Process) และผลลั พ ธ์ (Output) ที่ ไ ด้ รั บ อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน
(Counter Service) ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้อ งแสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลัก
ที่เลือกนั้นให้ชัดเจน
2.2 หน่ ว ยงานราชการบางแห่ งส่ งเอกสารเป็นคู่มือการให้บริการประชาชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานนาข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ระบบงานสารบรรณ หรือ
ระเบี ย บ กฎหมาย ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ม่ ชั ด เจนว่ า หน่ ว ยงานมี ร ะบบการป้ อ งกั น หรื อ
การตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภารกิ จ หลั ก เดี ย วกั น ที่ เ ลื อ กมาตอบ
ในข้อ EB 1 - EB 3
EB3 (1) มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก และระยะเวลาที่ ใ ช้
ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.๑ หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ที่ ร ะบุ ร ะยะเวลาที่ ใ ช้
ในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนชัดเจน
๑.2 หลักฐานยืนยันการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
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EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
- หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงาน เพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการนาไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดย
อาจอยู่ในรูปแบบของบันทึก/หนังสื อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาแนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าว
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
หมายเหตุ : หากหน่ ว ยงานใช้ ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ใ ช้ บั ง คั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป็นระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้
เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้งจะต้องมีลักษณะของการกาชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560) หรือไม่
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
องค์ประกอบ
(1) ชื่อโครงการ
(2) งบประมาณ
(3) ผู้ซื้อซอง
(4) ผู้ยื่นซอง
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ:
1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
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 คาแนะนาการตอบ EB4
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้น
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้นาขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมี
การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างช้าภายในวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หรือภายใน 30 วันทาการ หลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่ ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
หลั กฐานในการเผยแพร่ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ กรณี หน่ว ยงานส่ งไปยั ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถือว่าไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
กรณีหน่ว ยงานใดไม่มีงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
ตามที่ คตง.กาหนด ให้ จั ดทาแผนปฏิบัติก ารจัดชื้อจัด จ้าง ในส่ ว นของงบประมาณที่ ห น่ว ยได้รั บ
การจัดสรร กรณีที่ต้องมีการจัดชื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยงานได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสที่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูล และได้เผยแพร่
ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ เพราะการเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชี
กลางนั้น ยังไม่แสดงถึงการเผยแพร่ที่เอื้อต่อการที่สาธารณชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมี
องค์ประกอบ ชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้ซื้อซอง/ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ: 1. ระบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งสามารถสอบทานกลั บ เพื่ อ
ตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
๓. หลั ก ฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ ยวข้องระหว่างเจ้ าหน้า ที่ที่เกี่ย วข้องกั บ
การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีนามาทบทวนปรับปรุง
ผลการบังคับใช้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ส่งหลักฐานที่มีการนา
ผลการบังคับใช้ตามแนวทางดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในไตรมาส 1-2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร มาแสดงด้วย
EB4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการหลังจากวันที่ได้รั บการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
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1.2 หนั ง สื อ หรื อ เอกสารของทางราชการที่ แ สดงวั น ที่ ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ
1.3 หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ซึ่งหน่วยงานจะต้องนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน
30 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิด
หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือ
สั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
3. ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
(1) ชื่อโครงการ
(2) งบประมาณ
(3) ผู้ซื้อซอง
(4) ผู้ยื่นซอง
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่าเสมอ
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่นาไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบ
ไปด้วยรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบประมาณทุกประเภท
1.2 ฐานข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดครบทั้ ง 5 รายการ คื อ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก
1.3 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานได้ ทั้ งนี้ กรณี ห น่ว ยงานเผยแพร่ ด้ว ยวิธี ปิ ดประกาศตามบอร์ ด
ประชาสั ม พั น ธ์ หน่ ว ยงานจะต้ อ งแนบค าสั่ ง มอบหมายการปิ ด หรื อ ปลดประกาศมาประกอบ
การพิจารณาด้วย
1.4 เป็ น โครงการที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถ
สอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
3. ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
๑. หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วิธี ก ารหรื อ กระบวนการตรวจสอบดั งกล่ าวจะต้ อ งมี ก ารด าเนิ นการอย่ างเป็ น
รูปธรรม มีการสั่งการให้ดาเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการนาไปปฏิบัติจริงแล้ว
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
หมายเหตุ:
1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลาดับงบประมาณสูงสุด จานวน 5 โครงการ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
 คาแนะนาการตอบ EB5
เงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1. หน่วยงานจะต้องนาโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่
2 ที่มีงบประมาณสูงสุ ด จานวน 5 โครงการ มาตอบคาถาม โดยแต่ล ะโครงการจะต้องสามารถ
ตอบคาถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบคาถามได้ครบทุกขั้นตอน
เนื่องจากข้อจากัด ทางกฎหมายหรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่งที่ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทุกขั้นตอน โปรดระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ
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2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี โดยผู้ตรวจ
ประเมินจะสอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิ บัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน
หมายเหตุ: (1) พิ จ ารณาให้ ค ะแนนเป็ น รายโครงการที่ ต อบค าถามในข้ อ (1) – (5)
ได้ครบถ้วน
(2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic-Government Procurement: e-GP)
EB5 (1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วย
วิธีปิ ด ประกาศบนบอร์ ด ประชาสั ม พันธ์ หน่ ว ยงานจะต้อ งแนบคาสั่ งมอบหมายการปิ ดหรื อปลด
ประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่
หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่ ง
มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (๓) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลางจะต้ องมี การอ้ างถึ งที่ มาและวิ ธี การ
ในการคานวณราคากลาง
2. หลั ก ฐานการประกาศเผยแพร่ ร าคากลางและวิ ธี ก ารค านวณราคากลาง กรณี ที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมาย
การปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
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EB5 (4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง กรณีที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมาย
การปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้อง
มีการระบุวิธีการจัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธี
ปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ
มาประกอบการพิจารณาด้วย

EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
 คาแนะนาการตอบ EB6
1. หน่วยงานต้องทาการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดย
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/
งาน ใดบ้าง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่มีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว
ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวด
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งบดาเนินงาน งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน
เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็นรายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ทาการวิเคราะห์ เช่น ผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่
อย่างไร กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรนาเสนอว่าปัญหาอุปสรรคเกิดจาก
กระบวนการใด เช่น การจั ดซื้อจั ดจ้าง /ตรวจรับ และนาข้อมูล ที่ต้องมีการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อจัดจ้าง มาทาการวิเคราะห์ด้วย
๒. การสรุปผล/เสนอผู้บริหาร/นาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยแสดงหลักฐานที่นาไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
EB6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
1.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจานวน
โครงการตามวิธีการจั ดซื้อจั ดจ้างที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ วเสร็จ และร้อยละของจานวน
งบประมาณตามวีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB6 (2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้า ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการ ซึ่งต้อง
สอดคล้ องกับปั ญหาอุป สรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงานการวิเคราะห์ผ ลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามข้อ EB6 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง
(อย่างน้อย 4 ช่องทาง)
3) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่
 คาแนะนาการตอบ EB7
1. หน่วยประชาสัมพันธ์ ควรมีการแสดงป้ายที่ชัดเจนว่าอยู่ ณ จุดใดของสานักงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พักกลางวัน ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ
2. ควรมีแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทางสื่อใดบ้าง (อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง
3. ควรมีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดที่เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ข้อมูลที่นามาเผยแพร่ควรเข้าใจง่าย
4. แสดงข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน
EB7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์
หรือ
2. คาสั่ ง มอบหมายงานให้ ส่ ว นงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
หน่วยงาน หรือ
3. ภาพถ่ า ยหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า หน่ ว ยงานมี ห น่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ณ ที่ ท าการของ
หน่วยงาน หรือ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาอยู่จุดดังกล่าว
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EB7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทาง
ใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
2. หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ช่องทาง
EB7 (3) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
EB7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเ จ้า หน้าที่ของหน่วยงานให้บริ การ
ข้อมูลตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏบนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของ
หน่วยงาน หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศั พท์ ที่ น ามาตอบค าถามจะต้อ งสามารถติด ต่อ ได้ และจะต้ องมี ระบบ
ตอบรับหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างไร
1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่
2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หรือไม่
4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
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 คาแนะนาการตอบ EB8
1. แสดงหลักฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภทดังนี้
1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดง
หลักฐานการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
2. แสดงหลักฐานผู้รับผิดชอบ
2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. แสดงหลักฐานมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่นาเสนอ
ต่อผู้ บ ริ ห าร หรื อหลั กฐานที่ แสดงข้ อเท็ จจริ งว่ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 หน่ว ยงานไม่มีเ รื่อ ง
ร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องนาหลักฐานนั้นขึ้นประกาศเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ให้ สาธารณชนได้รับทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่เนื่องจากเป็น
เอกสารลับหรือข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อจากัดดังกล่าวด้วย
EB8 (1) มี ก ารก าหนดช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและขั้ น ตอน/กระบวนการจั ด การเรื่ อ ง
ร้องเรียน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
2. หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
EB8 (2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการที่ปรากฏส่ว นงานที่รับผิดชอบงานด้าน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
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2. คาสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
EB8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลั ก ฐานหรื อ วิ ธี ก ารในการตอบสนองหรื อ การแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. มีก ารก าหนดระยะเวลาในกรตอบสนองหรื อการแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
EB8 (4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข
1.3 หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
หรือสื่ออื่น ๆ
2. หลั ก ฐานจะต้ อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถือ โดยรายงานสรุ ป ผลการด าเนิน การเรื่ องร้ อ งเรี ย น
ดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติ
ให้นารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
หมายเหตุ : กรณี ที่ ห น่ ว ยงานไม่ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผลว่า
หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้น ๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
(1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือไม่
(2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
(3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
(4) มีการปรับปรุงขัน้ ตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
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 คาแนะนาการตอบ EB9
1. แสดงหลั กฐานการวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์
ทับซ้อน การบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีบทวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน โดยทาการวิเคราะห์ กระบวนงานในภารกิจหลั ก และภารกิจสนับสนุนที่มี
ความเสี่ ย ง เพื่อ สร้ างกลไก /มาตรการ/แนวทางการป้ องกันเพื่ อยับยั้ง การทุจริ ต หรือปิ ดโอกาส
การทุจริตเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1.1 หน่วยงานทาการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน
(สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การดาเนินการตาม
พระราชบั ญ ญั ติก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อทราบจุดอ่อน/จุดแข็ง ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาส
ที่อาจเกิดการทุจริต/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 นาผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงปัญหา/ แนวโน้ม/
โอกาสในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
โดยเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อหาสาเหตุ
1.3 น าสาเหตุม าสู่ ก ารหาแนวทาง มาตรการ ควบคุ ม/ลดความเสี่ ยง เพื่ อกาหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. น าผลจากการวิเคราะห์ (3) นาสาเหตุมาสู่ การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลด
ความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน มาสู่การปฏิบัติโดยนามา
จัดทาเป็นคู่มือ ตามผลการวิเคราะห์
3. นาคู่มือที่จัดทาตามผลวิเคราะห์ ข้อ 2) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง
- กรณี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การให้ ค วามรู้ ต ามประมวลจริ ย ธรรมเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่ ว ยงานในลั กษณะของการประชุม ฝึ ก อบรม หรื อการถ่ายทอดความรู้ต ามคู่มื อหรื อประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. แสดงหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
** กรณีข้อนี้จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตอบ
EB9 (1) มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
EB9 (2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
หน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะต้องมี
องค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
EB9 (3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการประชุ ม/สั ม มนาหรือ รายงานผลการด าเนิน โครงการ/กิจ กรรม ที่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 มี ร ายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม /สั ม มนาหรื อ ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยจะต้องมีรายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
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1.1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
1.2 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้นในหน่วยงาน
1.3 การปรั บ ปรุ งดั งกล่ า วจะต้อ งมี ความสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ เคราะห์ ความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ : กรณี ที่ ห น่ว ยงานไม่ มี การปรั บปรุ ง หน่ ว ยงานจะต้อ งแสดงหลั กฐานว่ า
หน่วยงานได้มีการประชุมหรือหารือ เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้องดาเนินการปรับปรุง
EB10 หน่วยงานของท่า นมีการดาเนิน การด้า นการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตใน
หน่วยงานอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
 คาแนะนาการตอบ EB10
1. หน่ ว ยงานต้ องแสดงหลั ก ฐาน แผนปฏิ บัติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีบทที่เกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในหลักฐาน
ดังกล่าวต้องมีการแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้ดาเนินงานโครงการใดไปแล้วจานวนกี่โครงการ และต้อง
จาแนกปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอแนะสาหรับการแก้ไข เพื่อนามาปรับ แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. แสดงหลักฐาน โครงการ/งาน ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ.
2560 ที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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EB10 (1) มีการวิเ คราะห์ผลการดาเนิ นการตามแผนปฏิ บัติ การป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานสรุปผลการดาเนินกรตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.2 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดาเนินงาน เพื่อปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
EB10 (2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. รายงานผลการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จหรือกาลังดาเนินการงานอยู่ก็ได้
2. แผนปฏิบั ติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
หมายเหตุ : กรณีห น่วยงานยังไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีกาหนด
ดาเนินการในช่วงเวลาภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะต้องแนบหลักฐาน
และระบุเหตุผลประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินนาไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนน
EB11 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานใน
หน่วยงานอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
หมายเหตุ: กลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานต้ อ งมิ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตามโครงสร้ า งหน่ ว ยงาน เช่ น กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
๔๐
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 คาแนะนาการตอบ EB11
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะท างานจั ด กรรมการจริ ย ธรรมประจ าส่ ว นราชการ
คณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งกลุ่ม และระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
จะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงาน
EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. มีการกาหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดอานาจหน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
EB11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต้องมีจุดประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม
ของเจ้ า หน้ าที่ เพื่ อการบริ ห ารงานที่ โ ปร่ง ใสดัง กล่ า วจะต้ องมีกิ จกรรมการด าเนิน การต่ าง ๆ ที่ มี
ความต่อเนื่อง

๔๑

