รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วดั : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
น้ําหนัก : ร้อยละ ๕
คําอธิบาย :
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
&
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความ
โปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้ กําหนดเป็นกรอบแนวคิ ดการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดย
จําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
องค์ ป ระกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่ วยงานภาครัฐ และจากข้ อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒. ความรับ ผิด ชอบ (Accountability)
ประเมินจากความคิ ดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตารางและสูตรการคํานวณ :
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
80-100
60-79.99
40-59.99
20-39.99
0-1.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก

เงื่อนไข : 1) สํานักงาน ป.ป.ช. ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน
2) สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
กลุ่มเป้าหมาย*
ประเด็น
1. ระบบประเมินที่ดําเนินการ
2. ส่วนราชการเจ้าภาพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน
3. รูปแบบการประเมิน

4. เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

สถาบัน
อุดมศึกษา

องค์การมหาชน

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

-

คํารับรองการปฏิบัติงาน

สํานักงาน ก.พ.ร.

-

สํานักงาน ก.พ.ร.

-

เช่นเดียวกับส่วนกลาง
และจังหวัด แต่รูปแบบ
เฉพาะกับลักษณะของ
องค์การ
คะแนนเต็ม ๕
แบ่งเป็น ๕ ระดับ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
คู่มือการประเมิน/
แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ที่ปรึกษาภายนอก
โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ

จังหวัด

- ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร.
กําหนดในรูปของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
คะแนนเต็ม ๕ แบ่งเป็น ๕ ระดับ

-

5. รอบระยะเวลาประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-

6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

คู่มือการประเมิน/ แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT

-

7. ผู้ประเมิน

ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก

-

8. สิ่งจูงใจ

เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ

-

หมายเหตุ : สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล สําหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก
ข้ อคิ ด เห็ นของเจ้ า หน้าที่ ภายในหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิ บั ติง านในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา เกี่ย วกับวัฒ นธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น
ของผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของหน่ วยงานภาครั ฐในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ านมา เกี่ ยวกั บความโปร่ งใส
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการสํารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)
3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน
โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ประเด็นการสํารวจตามองค์ประกอบ ดังนี้
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
กฎ/ระเบียบ
การมีส่วนร่วม

การดําเนินงานขององค์กร

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

มาตรฐานการ
ให้บริการ

การให้และเปิดเผยข้อมูล

ดัชนี

เครื่อง
มือ

คําถาม

ประเด็นในการสํารวจ

EIT
EIT

Q1
Q2

EIT

Q3

EBIT

IT1

EBIT

IT2

EIT
EIT
EBIT
EBIT
EIT
EIT

Q4
Q5
IT3
IT4
Q6
Q7

EBIT

IT5

EBIT

IT6

EBIT
EIT

IT7
Q8

EBIT

IT8

EBIT

IT9

การให้ข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นอย่างดี
การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการต่างๆ
อย่างเพียงพอ
การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
ให้ข้อมูลขั้นตอน/มาตรฐานการให้บริการที่ใช้ในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
การให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด
มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
มีคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ทํางานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
การบริหารจัดการ เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการตามภารกิจหลักเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ
การแสดงขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเวลาที่ใช้
ในการดําเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
การให้บริการตามภารกิจหลักโดยจัดลําดับก่อน-หลัง
ดําเนินงานให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการทํางานเป็นอย่างดี
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ

EBIT

IT10

การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ

EBIT

IT11

EBIT

IT12

EBIT

IT13

การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เครื่อง
มือ

คําถาม

ประเด็นในการสํารวจ

การ
ผลสัมฤทธิ์การ
ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน เข้าถึง
ปฏิบตั ิราชการ
ข้อมูล

EIT
EBIT

Q9
IT14

EBIT

IT15

EBIT
EBIT

IT16
IT17

EIT

Q10-1

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน
การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการ
รับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)

EBIT

T18

EBIT

T19

ช่องทางการร้องเรียน

ตัวชี้วัด

EIT

Q10-2

EIT
EBIT
EBIT
EIT

Q10-3
IT20
IT21
Q10-4

EBIT

IT22

วิธีการร้องเรียนนั้นสามารถทําได้ง่าย
การกําหนดช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
การตอบกลับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ

EBIT

IT23

มีมาตรการที่ต้องดําเนินการก่อนการรับเรื่องร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรื่องร้องเรียน
ภายในกําหนดเวลา 15 วัน

EBIT
EBIT
EIT
EIT
EIT

IT24
IT25
Q11
Q12
Q13

EIT

Q14

EIT

Q15

EIT

Q16

ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้)
มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บริการ (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการดําเนินงานในหน้าที่
การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด

EIT

Q17

ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใด

EIT

Q18

EIT

Q19

EIT

Q20-2

ความถี่ในการให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

EIT

Q20-3

จํานวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัดย่อย

มุมมองการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน

ความ
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ตามบทบาท
ตาม
หน้าที่
กฎหมาย
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน

ดัชนีการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Index)

ดัชนีความรับผิดชอบ
(Accountability Index)

การแจ้งผลร้องเรียน

การตอบสนองข้อร้องเรียน

ดัชนี

การประกาศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
การกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม

การรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าในการดําเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม มีการใช้ชื่อหน่วยงานหรือตําแหน่งอํานาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิด มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การวิ่งเต้นในทางมิชอบ การบริจาคเงิน
เพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติมิตร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร (Integrity Culture Index)

ดัชนี

เครื่อง
มือ

คําถาม

ประเด็นในการสํารวจ

IIT

Q1

IIT

Q2

IIT

Q3

IIT
IIT

Q4
Q5

IIT

Q6

IIT

Q7

IIT

Q8

IIT

Q9

IIT
IIT
IIT

Q21-11
Q21-12

IIT

Q21-13

IIT
IIT

Q21-14
Q21-15

IIT

Q22

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์
ปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร
ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/การเมืองท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่อาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริการ
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการให้
ความบันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอม
การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสําคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทํางาน
ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system)
ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection system)
ระบบการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น สายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน
ฯลฯ
ระบบการให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่ผู้ซื่อสัตย์สุจริต
ระบบการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต
มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม (การพิจารณาและการ
กําหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ)

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
EBIT
EBIT
EBIT
EBIT
IIT
IIT
ประสบการณ์ตรง

การบริหารงานบุคคล

ดัชนีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางานขององค์กร

IIT

IIT
IIT
IIT
IIT

Q11-Q20

การติดตาม ตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชันสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาคธุรกิจเอกชน
Q24
ภาคประชาชน ภาครัฐ) เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
Q25
การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานที่เป็นอิสระ
Q26
ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได้
มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การทํางานเกิด
Q27
ประสิทธิภาพ
และป้องกันการทุจริต
Q28
รับรู้ถึงแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
Q29
ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เช่น มีเวที/บอร์ด
Q30
มีการให้ข้อมูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
Q31
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
IT26
การดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
IT27
การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
IT28
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
IT29
การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
Q32-11 ความถี่ของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่นๆ
Q32-111 จํานวนของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่นๆ
ความถี่ของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่น โปรแกรม
Q32-12
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ
จํานวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่น โปรแกรม
Q32-121
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ
Q33-12 ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ์
Q33-121 จํานวนของการให้ความอุปถัมภ์
Q23

ตัวชี้วัดย่อย

ประสบการณ์ตรง
การรับรู้ ประสบการณ์ตรง การรับรู้

การบริหารงบประมาณ (Budget
Execution)

การรับรู้

ตัวชี้วัด

ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน

ดัชนี

เครื่อง
มือ

คําถาม

IIT

Q33

IIT

Q34

IIT
IIT

Q39-1
Q39-2

IIT

Q40-1

IIT

Q40-2

IIT

Q41

IIT

Q43

IIT

Q44

IIT

Q45

IIT

Q46

ประเด็นในการสํารวจ
การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ)
การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล
ความถี่ของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง
จํานวนของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง
ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น)
จํานวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น)
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกิน
ความจําเป็น (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น)
ความถี่ของการได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คําสั่งย้าย การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยไม่มีสาเหตุอันควร
ความถี่ของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น
การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว
ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการทํางานในหน้าที่
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา

EBIT = Evidence base Assessment
EIT = External Integrity Assessment
IIT = Internal Integrity Assessment

แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
ผูป้ ระเมิน
ส่วนราชการ
1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ 1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) กับ 2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้
- รายชือ่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จํานวน 2 คน
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
2) ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน
- ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จํานวน 2
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ
คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน
หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ
- ขอรายชื่อผูเ้ ข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ
หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับหน่วยงาน
- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบ
ประเมิน Evidence Base) พร้อมทั้งแนบข้อมูล
ตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
หลักฐานประกอบตามสําหรับหน่วยงานให้ผู้
- ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคําถามและ
ประเมินตามระยะเวลาที่กาํ หนด
รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบประเมิน
3) อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน (แบบประเมิน
Evidence Base) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน
เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกําหนด
ดังกล่าว ส่งให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด

แนวทางการประเมินผล
3)
4)
5)
6)
7)

ผูป้ ระเมิน
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น
รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ เบื้องต้น จากหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินฯ
จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน
จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ให้แก่ สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ :
หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงาน ป.ป.ท.
1) นางรมณี กลั่นบิดา
๒) นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
๓) นางสาวอรณิช สุขบาล
๔) นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์
๕) พันตรีหญิง นิมมาน์ แก่นกําจร
สํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช.
1) นายธิติ เมฆวณิชย์
2) นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
3) นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์
4) นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
5) นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข
6) นายณัฐพงศ์ มณีจักร์

ส่วนราชการ
4) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
0 2502 6670 ต่อ 1401

0 2282 8712 ต่อ 607,502
0 2282 1149

