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วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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กาหนดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.๐0 – 1๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตารวจ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
............................................................
เวลา 0๘.๐0 – 0๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงาน
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
เวลา 09.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมฯ
โดย พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจ
เวลา 09.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. แนะนาโครงการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อานวยการสานักคุ้มครองและป้องกัน
สานักงาน ป.ป.ท.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕ – 12.00 น. ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 1๔.30 น. ตอบข้อซักถามการดาเนินงานและการตอบแบบประเมินต่างๆ
โดยที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการ และผู้แทนจากสานักงาน ป.ป.ท.
เวลา 14.30 – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม (ต่อ)
เวลา ๑๕.๓๐ น.
ปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน
...................................................................
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คานา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 โดยประยุกต์
แนวคิ ด จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ขององค์ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริตและสิทธิพลเมือง แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครั ฐ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 429 หน่วยงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
และจัดทาข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานสาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนิ น งาน ส่ งเสริมให้ เกิดความตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญของ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม
คณะผู้ดาเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้
จะใช้เป็นแนวทางสาหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่า งดี มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน
หน่ ว ยงานที่ เข้ า รั บ การประเมิ น จะได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฯ มาเป็ น
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น และบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
คณะผู้ดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2559
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International :TI) ได้จัดอันดับภาพลักษณ์
การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศต่างๆ ในปี 255๘ พบว่า ประเทศ
ไทยมี ค่ าคะแนนดี ขึ้ นจากปี ที่ ผ่ านมา โดยมี ค่ าคะแนน CPI อยู่ ที่ ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ ม ๑๐๐
คะแนน และอยู่ ในอั น ดั บ ที่ ๗๖ จากประเทศที่ เข้ าร่ วมการประเมิ นทั้ งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่ วโลก
(Corporation Perception Index Report, ๒๐๑๕) แม้ว่าอันดับภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่นของประเทศ
ไทยจะดีขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังต้องให้ความสาคักกับการแก้ปญกหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะการปอองกัน
และปราบปรามการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นนั้ นถื อเป็ นวาระส าคั ก เร่งด่ วนระดั บชาติ เนื่ องจากการทุ จริ ต
เป็นต้นตอของปญกหาด้านต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งยังก่อให้ เกิดปญกหาความเหลื่อมล้าในสังคม และเกิด
อุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวอีกด้วย
จากความสาคักดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการปอองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) จึงกาหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอองกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยดาเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
- ITA) จากการทาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการ
แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity Assessment)
ขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission
: ACRC) ประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อกาหนดเป็น
กรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และประเด็นในการสารวจต่างๆ ให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลั กการประเมิ นเชิ งภาพลั กษณ์ (Perception - based) เข้ ากั บหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence based) เพื่อให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐนาข้อมูลผลการประเมิน ไปวางแผนการพัฒ นาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวนทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จานวน ๑๔๗ หน่วยงาน
๒. ส่วนราชการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จานวน ๗๖ ห น่ วยงาน ป ระก อ บ ด้ วย
สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน ๗๖ หน่วยงาน
๔. เทศบาลนคร
จานวน ๓๐ หน่วยงาน
๕. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จานวน ๒
หน่วยงาน
๖. เทศบาลเมือง
จานวน ๑๗๔ หน่วยงาน
หน้า ๑
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ดังนั้น เพื่อให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใน
ความรับผิ ดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลั กษณ์ ตามความเป็นจริง
และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สานักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้
โรงเรียนนายร้อยตารวจ ดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสครั้ งนี้ จะประเมิ น แบบภายใน (Internal Integrity &
Transparency Assessment) คื อการประเมิ นจากข้ อคิ ดเห็ นของเจ้ าหน้ าที่ ภายในหน่ วยงานภาครั ฐ และ
การประเมิ น แบบภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) เป็ น การประเมิ น จาก
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะได้ผลสะท้อนกลับให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐได้เห็ น ถึงผลการปฏิ บัติงานอย่างชัดเจนทั้ งจากภายในและภายนอก คุ ณค่าของ
โครงการครั้งนี้จะทาให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัก
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน รวมทั้งให้ความสาคักและถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อประเมิ น ผลด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ ทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน
๑.๒.๒ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ สาหรับเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เกิดความตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสาคักของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ดีงาม
๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.๓.๑ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามตระหนั ก ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความสาคักและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น
๑.๔ ขอบเขตการดาเนินงาน
ขอบเขตในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด าเนิ น การประเมิ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตามกลุ่ ม เปอ าหมาย โดยใช้ ร ะบบประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. และรวบรวมผลการประเมินจัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหารและ
รายงานผลการประเมิน ในภาพรวมและรายหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ
หน้า ๒
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ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment-ITA) ตามที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ใช้วิธีวิจัยที่สาคัก ๒ วิธี คือ
๑.๔.๒.๑ การวิ จั ยจากเอกสาร (Document Research) โดยจั ดเก็ บข้ อมู ลเอกสาร
หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมิน Evidence – based Integrity and Transparency Assessment
โดยให้หน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายตอบคาถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ หน่ วยงานดาเนิ นการจริ งและมีหลั กฐานประกอบที่มีคุณลั กษณะที่ ดีตามหลั กธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๑.๔.๒.๒ การวิ จั ย จากกลุ่ ม ส ารวจตั ว อย่ า ง (Sample Survey Research) โดย
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามตามแบบประเมิน External Integrity
and Transparency Assessment แ ล ะ Internal Integrity and Transparency Assessment
ซึ่งเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้าใจและประสบการณ์ ของผู้ ต อบแบบส ารวจ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งาน
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด
คุณ ธรรมการให้ บ ริก ารของหน่ ว ยงาน วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมขององค์ ก ร และคุ ณ ธรรมการท างาน
ในหน่ว ยงาน โดยการก าหนดกลุ ่ม ตัว อย่า ง ให้ส อดคล้อ ง เหมาะสม และมีล ัก ษณะของ
ความเป็ น ตัว แทนที่ดี
๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณ ะที่ ป รึ ก ษาจะด าเนิ น การส ารวจตามระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
-ITA) ด้วยแบบประเมิน ๓ แบบ ตามแบบที่สานักงาน ป.ป.ช. หรือ สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด คือ
๑.๔.๓.๑ แบบประเมิ น Internal Integrity and Transparency Assessment
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับวัฒ นธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture) และคุณ ธรรมการท างานในหน่ วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการ
สารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิกหน้า (Face to Face Interview) หรือการสารวจทางไปรษณีย์
ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
๑.๔.๓.๒ แบบประเมิ น External Integrity and Transparency Assessment
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
ความโปร่ งใส (Transparency) ความพร้ อมรั บ ผิ ด (Accountability) และความปลอดจากการทุ จ ริ ต
ในการปฏิ บั ติ งาน (Corruption - free Index) โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ก หน้ า (Face to Face
Interview) หรื อ การส ารวจทางไปรษณี ย์ ด้ ว ยขนาดของตั ว อย่ า งที่ เหมาะสม และมี ลั ก ษณะของ
ความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
หน้า ๓
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๑.๔.๓.๓ แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคาถาม
ตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบประเมิน
๑ ชุดต่อ ๑ หน่วยงาน
๑.๔.๔ กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๗๗ ส่ วนราชการ (รวม ๔๒๙ หน่ว ยงาน)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
- ส่วนราชการระดับกรม (ส่วนกลาง)
จานวน ๑๔๘ หน่วยงาน
- ส่วนราชการระดับจังหวัด
จานวน
๗๖ จังหวัด
(จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน)
- องค์การมหาชน
จานวน
๕๓ หน่วยงาน
๑.๔.๔.๑ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมาย
๑) ประชากร ประกอบด้วย
๑) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเปอาหมายในรอบ ๑ ปี
ที่ผ่านมา
๒) เจ้ าหน้าที่ /ลู ก จ้างในหน่ ว ยงานภาครัฐ ในฐานะเป็ น บุ คลากรภายใน
องค์กรของหน่วยงานเปอาหมาย จานวนทั้งสิ้น ๔๒๙ หน่วยงาน
๒) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากประชากรที่เกี่ย วข้องทั้งหมดได้ เนื่องจากปญจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น ระยะเวลาที่จากัด
ค่าใช้จ่ายจานวนมากในการดาเนินการ เป็นต้น ดังนั้น ที่ปรึกษากาหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ (ผู้ใช้บริการ) จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา โดยจาก
ผู้ ใช้ บ ริ การทั้ งหมดของแต่ล ะหน่ ว ยงานที่ เข้ าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ หน่ว ยงานฯที่ มี
ผู้ ใช้ บ ริ การน้ อ ยกว่า ๑๐๐ คน ที่ ป รึก ษาจะส ารวจผู้ ใช้ บ ริการทั้ งหมด ขณะที่ ขนาดตั ว อย่ างของ
กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานภาครัฐในฐานะเป็น บุคลากรภายในองค์กร ที่ปรึกษาจะสารวจอย่างน้อย
ประมาณ ๑๐๐ คน ของแต่ละหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานฯที่มีเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างน้อยกว่า ๑๐๐ คน
ที่ปรึกษาจะสารวจผู้ใช้บริการทั้งหมด
๓) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจานวน ๔๒๙ หน่วยงาน ที่ปรึกษา
จะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้ส่งรายชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง ที่อยู่ ของเจ้าหน้าที่
ในสั งกัด เพื่ อท าการสุ่ มตั ว อย่ างโดยให้ กระจายตั ว อย่างไปตามประเภทและระดั บ ของเจ้าหน้ าที่
ส่วนในกรณีที่มีชั้นยศก็ให้กระจายไปตามชั้นยศและสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร
จากนั้ น ที่ ป รึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง แบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment (แบบ IIT)
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ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งและตอบกลั บ มาทางไปรษณี ย์ หรื อ ใช้ วิ ธี ก ารส ารวจโดยการสั ม ภาษณ์
แบบเผชิกหน้า (Face to Face Interview)
ส าหรั บ การประเมิ น จากมุม มองความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ใช้บ ริก าร
โดยใช้แบบสารวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT) ที่ปรึกษาจะขอ
ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเปอาหมายให้รายชื่อที่อยู่ของกลุ่มผู้ใช้บริการ จากนั้นที่ปรึกษา
จะทาการจัดส่งแบบสารวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT) ให้แก่
กลุ่มตัวอย่างและตอบกลับมาทางไปรษณีย์ หรือใช้วิธีการสารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิกหน้า
(Face to Face Interview)
ส่ ว นแบบส ารวจการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence Based) จะ
ดาเนินการจัดส่งแบบสารวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเปอาหมาย สาหรับตอบประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน พร้อมทั้งทาการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่ เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่า ง และการจัดเก็บรวบรวมแบบประเมิน ที่ปรึกษาจะมีการประชุมหารือ
ร่วมกับสานักคุ้มครองและป้องกัน สานักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.๔.๕ จัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ปรึกษาจะดาเนินการทาทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC)
อันประกอบด้วย
๑) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน
๒) ตาแหน่งงาน
๓) รายชื่อหน่วยงาน
๔) ที่อยู่หน่วยงาน
๕) เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ประสานงาน ได้ แ ก่ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเบอร์
โทรศัพท์ประจาหน่วยงาน
๖) อีเมล์ของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
๑.๔.๖ การจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยด าเนิ น การจัด ท ารายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้
๑.๔.๖.๑ รายงานผลการประเมินในภาพรวม โดยจัดผลการประเมินของกลุ่มเปอาหมาย
ออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จานวน ๑๔๘ หน่วยงาน
กลุ่มที่ ๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด
จานวน ๗๖ จังหวัด
(จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน)
กลุ่มที่ ๓ องค์การมหาชน
จานวน ๕๓ หน่วยงาน
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๑.๔.๖.๒ บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร (ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ) รายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA)ในภาพรวม
๑.๔.๖.๓ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐรายหน่วยงาน จัดส่งให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ จานวน ๔๒๙ หน่วยงาน
๑.๕ กรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ
๑.๕.๑ กรอบแนวคิดของการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity &
Transparency Assessment) เป็ นการประยุ กต์ แนวคิ ดของการประเมิ น คุ ณ ธรรมการด าเนิ น งาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบู รณาการ
เข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคักและจาเป็น
ในการประเมิน โดยจาแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่
คาถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความโปร่ งใส (Transparency) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริ การหรือผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียตามประสบการณ์ ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็ นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓. ความปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ งาน (Corruption - free Index)
ประเมิ น จากการรั บ รู้ และประสบการณ์ โดยตรงของประชาชนผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้ าหน้ าที่ ภายในหน่ วยงานภาครั ฐและจากข้ อมู ลเอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๕. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน

หน้า ๖

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

Comprehensive Integrity & Transparency

Transparency

Accountability

Corruption
Free- Index

Integrity Culture

Work Integrity

ภาพที่ ๑.๑ องค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๕.๒ ขอบเขตของการประเมิน
๑.๕.๒.๑ ส่ วนราชการระดั บ กรม (เฉพาะส่ ว นกลาง) ขอบเขตการประเมิ น
ส่วนราชการระดับกรมเฉพาะส่วนกลาง (ไม่รวมส่ วนราชการระดับกรมส่วนกลางที่ตั้งในส่ วนภูมิภาค)
จานวน ๑๔๘ กรม
๑.๕.๒.๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมระดับอาเภอ)
ประเมิ น จากส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคระดั บ จั งหวัด ไม่ เกิ น ๓ หน่ ว ยงาน ตามที่
สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
๑.๕.๒.๓ องค์การมหาชน
ขอบเขตการประเมิ น หน่ ว ยงานระดั บ องค์ ก ารมหาชน ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบักกัติองค์การมหาชน
และหน่วยงานในกากับที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบักกัติเฉพาะ จานวน ๕๓ หน่วยงาน
๑.๕.๒.๔ บุ ค ลากร (การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรเพื่ อ ประกอบการประเมิ น ตาม
แบบที่ ๑) แบบประเมิ น การรั บ รู้ ส าหรั บ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน (Internal Integrity and
Transparency Assessment) “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย ๑ ปี ผู้ประเมิน
จะท าการส ารวจโดยสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Survey Research) ด้ ว ยขนาดตั ว อย่ า งที่ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
๑.๕.๒.๕ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการเมิน
ตามแบบที่ ๒) แบบประเมินการรับรู้สาหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External
integrity and Transparency Assessment) “ผู้ รั บ บริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ” หมายถึ ง ผู้ ที่ ติ ด ต่ อ
ราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น ผู้ที่เป็นคู่สักกา ผู้ขออนุมัติ อนุกาต ผู้มารับบริการ ฯลฯ
โดยผู้ ป ระเมิ น จะท าการส ารวจโดยสุ่ ม ตั วอย่ าง (Sample Survey Research) ด้ วยขนาดตั วอย่ างที่
สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
๑.๕.๒.๖ การจั ดเก็ บข้ อมู ลเอกสารหลั กฐานประกอบข้ อค าถามตามแบบประเมิ น
แบบที่ ๓ แบบประเมิ นเชิ งประจั กษ์ ส าหรั บหน่ วยงาน (Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment) ใช้ข้อมูลในปี งบประมาณปญ จจุบั น (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) เว้นแต่ข้อค าถามที่กาหนด
ให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่นๆ
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๑.๕.๓ แนวทางการประเมินผล
คณะที่ปรึกษาจะได้จัดทาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ทั้ง ๔๒๙ หน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ ๑.1
ตารางที่ ๑.๑ แนวทางการประเมินผลสาหรับผูป้ ระเมินและส่วนราชการที่รับการประเมิน
แนวทางการประเมินผล
ผู้ประเมิน
๑. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
จานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจาหน่วยงาน
๑.๒ ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจ้างของหน่วยงานตามจานวนที่
ผู้ประเมินกาหนด
๑.๓ ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมิน
กาหนด
๑.๔ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ตอบคาถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ประกอบตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
สาหรับหน่วยงาน (แบบประเมิน
Evidence - Based) พร้อมแนบเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ผู้ประเมิน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๓. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น
๔. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจาก
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ
๕. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

ส่วนราชการ
๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
จ านวน ๒ คน เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน
ประจาหน่วยงาน
๑.๒ รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานตามจ านวนที่
ผู้ประเมินกาหนด
๑.๓ รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่
ผู้ประเมินกาหนด
๑.๔ ตอบและส่ ง แบบประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์
(แบบประเมิน Evidence - Based)
พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบ
ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สาหรับ
หน่วยงาน ส่งให้แก่ผู้ประเมินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
๒. อุ ท ธรณ์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสฯ เบื้องต้นตามระยะเวลาที่
ผู้ประเมินกาหนด
๓. รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
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จากแนวทางการประเมินผลดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามภาพที่ ๑.๒ ได้ดังนี้
ผู้ประเมิน
ส่วนราชการ
ประชุมชี้แจง

จัดประชุมภายใน

เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity &
Transparency Assessment: ITA) กับ
หน่วยงานทีเ่ ข้ารับการประเมิน

ขอ

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการดาเนินการเอง)

- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดจานวน ๒ เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจาหน่วยงาน
- รายชือ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด

จัด

ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 แบบ
ผู้ประเมินจัดเก็บแบบ
ประเมินบุคคลภายใน
หน่วยงาน (Internal)

ผู้ประเมินจัดเก็บแบบ
ประเมินผู้รับบริการ
(External)

ส่วนราชการจัดส่งแบบประเมิน
เชิงประจักษ์(Evidence - Based)
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน

ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
จัดส่งผลคะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้กับส่วนราชการ
ส่วนราชการส่งผลอุทธรณ์คะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกาหนด
จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ผู้ประเมินรับและพิจารณาการอุทธรณ์ ความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ
และรายงานสรุ ป ผลการป ระเมิ น ในการพัฒนาการดาเนินงานของ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯของแต่ละ
แต่ละหน่วยงาน
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ

ส่ ว น ร า ช ก า ร รั บ ผ ล ก า ร
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสฯพร้อ มข้ อ เสนอแนะ
ในการพัฒ นาการดาเนิน งาน
ของหน่วยงาน

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้แก่ ป.ป.ท.

ภาพที่ ๑.๒ แนวทางการประเมินผลผู้ประเมินและส่วนราชการ
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ส่วนที่ ๒
ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนี และเกณฑ์การให้ คะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment) มี เนื้ อ หาและรายละเอี ย ดจาก
การสั งเคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด ขององค์ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จริ ต และสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง (AntiCorruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดดัชนี
ดั ช นี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) มีจานวน ๕ ดัชนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒. ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔. วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร (Integrity Culture) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๕. คุณ ธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็ นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒.๑.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)
ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ มี
ความโปร่ ง ใส การมี ร ะบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หรื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ โดยประเมิน
จากมุ ม มองความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และจากหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์
บนพื้ น ฐานข้อเท็ จ จริ งจากเอกสารหลั กฐานต่างๆ ในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงาน โดยแบ่ งเป็ น
2 ตัวชี้วัดหลัก 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1) การด าเนิ น งานขององค์ ก ร (Organization Operation) ประเมิ น จากมุ ม มอง
การรับรู้ของผู้รับ บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้ และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
2) ระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) ประเมินจากมุมมอง
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของ
หน่ วยงาน โดยแบ่ งเป็ นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนและ
การแจ้งผลร้องเรียน
ความโปร่งใส (Transparency)

การดาเนินงานขององค์กร

ระบบการร้องเรียนขององค์กร

การให้และการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง

การตอบสนองข้อร้องเรียน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ช่องทางการร้องเรียน

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

การแจ้งผลร้องเรียน

การมีส่วนร่วมขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัเรืก่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน เรื่องร้องเรียน

ภาพที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency)
2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดั ช นี ค วามพร้ อ มรับ ผิ ด หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่
มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ดัชนีนี้จะวัดระดับ
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็ นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
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ภาพที่ ๒.๒ ตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
๒.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีการดาเนิ น การโดยเป็ น ธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่าง
การส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่ อให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่ วนตน กลุ่ มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่ า นี้ ม าก และเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการมาตรฐานหรื อ ขั้ น ตอน
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเป็ น ธรรมแล้ ว ก็ จ ะส่ งผลให้ ห น่ ว ยงานมี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ใน
การปฏิบัติงาน
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ การรั บ รู้ จ าก 2 มุ ม มอง ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล การทุ จ ริ ต
(Perceived Corruption) และประสบการณ์ ต รง (Experience) ของผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจากความคิดเห็ น
ทีเ่ ป็นการรับรู้ หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดาเนินงาน
หรือการให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างสาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ
2) ประสบการณ์ ตรงการทุ จ ริ ต (Experienced Corruption) ประเมิ น จาก
ความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ความบันเทิง
ต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดาเนินงาน
หรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
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แผนภาพที่ ๒.๓ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)
๒.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี
ระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีป ระสิทธิภ าพ ดัช นีนี้เป็นการประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและจากข้อเท็จจริงของเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ตลอดจน
ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากสานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2
ตัวชี้วัด ดังนี้
1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
โดยยึดความส าเร็จ ความมีมาตรฐาน ความมีคุณภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลั กใน
การปฏิบัติงาน
2) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ร (Anti-Corruption Practices) ประเมิ น
การรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกั บกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่แนวความคิดการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบ
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทาความผิด การรับ
เงินพิเศษการขอรับบริจาค การอานวย ความสะดวก การรับของขวัญ การรับเงิน และการรับสิทธิ
ประโยชน์ในเทศกาลต่างๆ
ส่วนการประเมินข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานนั้น
เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
และการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการถูกชี้มูลความผิดจากสานักงาน
ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
(Anti-Corruption Practices)

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

ภาพที่ ๒.๔ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
๒.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
ดั ช นี นี้ เป็ น การวั ด ระบบการบริ ห ารงานงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล
(Personnel Management) ยึ ดหลั กการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้ แก่ การสรรหา การพั ฒ นาและ
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง
หน่ วยงานมี การใช้ จ่ ายงบประมาณเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้ จ่ ายงบประมาณ และความเป็ นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment)
ยึดหลักการคานึ งถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยดัชนีนี้เป็นประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ
1) การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ประเมินจากประสบการณ์
ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3) ความเป็ น ธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment)
ประเมินจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
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แผนภาพที่ ๒.๕ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
๒.2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
เกณฑ์ การให้ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นการให้คะแนนจากการประเมินผลแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน
(Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) แบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือ
ผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) คณะ
ที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติใน
รูป แบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
๒.2.๑ การให้ คะแนนตามแบบสารวจความคิ ดเห็ นบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน (Internal
Integrity & Transparency: IIT) และแบบสารวจความคิดเห็ นผู้รับ บริการหรื อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External Integrity & Transparency: EIT) เป็นการให้ คะแนนตามคาตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นตัวเลือก ๒ หรือ ๔ ตัวเลือก โดยทาการแทนค่าคาตอบในแต่ละข้อคาถามเป็นค่าคะแนน
ระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน
๒.2.๒ การให้คะแนนตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based
Integrity & Transparency: EBIT) เป็ น การให้ ค ะแนนตามค าตอบของหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ
การประเมิน รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมา
พร้อมกับแบบสารวจ โดยกาหนดให้แต่ละคาถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน
๒.2.๓ การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
๑. การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal
Integrity & Transparency: IIT) มี ดั งนี้ 1) คะแนนแต่ ล ะข้ อ ค าถาม หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ของข้ อ
คาถามนั้น 2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคาถาม IIT ในดัชนี
หน้า ๑๕

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่ ว นเสี ย (External Integrity & Transparency: EIT) มี ดั งนี้ 1) คะแนนแต่ ล ะข้ อ ค าถาม หมายถึ ง
คะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามนั้น 2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคาถาม
EIT ในดัชนี
๓. การคานวณคะแนนจากแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–
Based Integrity & Transparency: EBIT) ได้ แ ก่ คะแนน EBIT ของดั ช นี หมายถึ ง ผลรวมของ
คะแนนแต่ละข้อคาถาม EBIT ในดัชนี
๔. การคานวณคะแนนของดัชนี คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวม
คะแนน IIT, EIT และ EBIT ในดัชนี
๕. การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้าหนัก
กรณีไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น
1) หน่ วยงานไม่ได้มีภ ารกิจหรือไม่มีการถูกวัดในข้อคาถาม/ประเด็นสารวจ/ตัวชี้วัด
ย่อย/ตัวชี้วัดนั้น
2) ตัวอย่างที่จะนามาใช้วิเคราะห์ในข้อคาถาม/ประเด็นสารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/ตัวชี้วัดนั้น
มีจานวนน้อยกว่าจานวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมทางสถิติ
กรณีข้างต้นจะไม่นาข้อคาถามนั้นมาร่วมคานวณคะแนน
๒.๓ ค่าน้าหนักดั ชนี และรหั สข้ อค าถามตามเครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิน /รู ปแบบการสารวจ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานภาครัฐ
คณะผู้ วิจั ย ได้คานวณคะแนนจากข้อคาถามตามแบบที่ส านั กงาน ป.ป.ช. และส านักงาน
ป.ป.ท. กาหนด ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ ๒.1 ค่าน้าหนักดัชนี
ดัชนี

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
ความโปร่งใส (Transparency)
26
ความพร้อมรับผิด (Accountability)
18
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
22
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
16
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
18
รวม
100
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๒.๔ เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้าหนักแต่ละข้อคาถามในแบบ
สารวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็ นบุคลากรในหน่วยงาน (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
80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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ส่วนที่ 3
แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
คณะที่ ป รึ ก ษาได้ วิเคราะห์ แ นวทางในการตอบแบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (แบบส ารวจใช้ ห ลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ Evidence – Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ตั้ ง แต่ EB๑ ถึ ง EB๑ ๑ (แสดงรายละเอี ย ด
ข้อคาถามในภาคผนวก ง หน้า ๗๖) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้นาไปเป็นต้นแบบในการรวบรวมข้อมูล
ให้ถูกต้อง แม่นยา และครบถ้วน พร้อมทั้งนาเสนอถึงปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้
3.1 แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

คู่มือคำอธิบำย
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)

------------------------------------------------- แนวทำงกำรตอบแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
1. กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม
สานักงาน
เป็นต้น
2. ข้อคาถามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
2) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ซึ่งจะสังเกตได้จากข้อคาถามที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามดังกล่าวตาม
ภารกิจหลักที่หน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบสารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น
ให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาจากภารกิ จ ที่ มี จ านวนบุ ค ลากร หรื อ การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
หรือระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น
3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามตามประเด็นสารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่ม”ี โดยใส่เครื่องหมาย
ถูก () ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4. กรณีที่หน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ารายการ
หลักฐานที่แบบสารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบสารวจฯ ระบุไว้
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ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  อื่นๆ และให้หน่วยงานระบุชื่อรายการเอกสาร/
หลักฐานที่แนบนั้นให้ชัดเจน
5. กรณี ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถตอบค าตอบข้ อ ใดข้ อ หนึ่ งได้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด หรื อ ข้ อ ก าหนด
ด้ า นกฎหมาย ให้ ห น่ ว ยงานใส่ เครื่ อ งหมายถู ก () ในช่ อ ง  อื่ น ๆ และโปรดระบุ เหตุ ผ ล
ของข้อจากัด หรือข้อกาหนดด้านกฎหมายที่ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบ
กฎหมาย หรือระเบียบนั้นๆ มาด้วย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณา
การให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน
6. การอ้างเอกสาร/หลักฐานซ้าในหลายๆ ข้อคาถาม หรือ การใช้หลักฐานร่วมกันในหลายข้อคาถาม
หน่ วยงานไม่ ต้องสาเนาเอกสารเพิ่ม แต่ให้ ระบุว่าใช้ห ลักฐานในข้อคาถามใดตอบ และติดสลิ ป
(slip) เพิ่มเติมที่หลักฐานนั้นด้วย
7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จาเป็น สาหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น
 คาอธิบายข้อคาถาม EB1 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ ห น่วยงานมีการดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 คาอธิบาย
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 และควรมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี (ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทั้งควรมีการเผยแพร่
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลอย่างน้อย
เกี่ยวกับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างของหน่ วยงาน เป็น ไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่ อให้ประชาชนได้
รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คานิยาม
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรั ฐที่ใช้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
“แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง” หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น กาหนด ซึ่ งกาหนดให้ จัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารจัด ซื้ อ จัด จ้ างเฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โดย
1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่มี
ราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท
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2. ส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็ น กรม ซึ่ งมี ส านั ก งานตั้ งอยู่ ในภู มิ ภ าค องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด เทศบาล องค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบล และเมืองพัทยา สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
เกิน 1,000,000 บาท
“เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่น ๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ห น่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อ ที่ 1 “มี ก ารประกาศเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วัน ทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2559) หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ รายการประกาศเผยแพร่ แ ผนและ
รายละเอียดของแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นประกาศไว้
บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินโดยมีวันที่ขึ้นประกาศชัดเจน และการประกาศ
เผยแพร่แผนนั้นต้องดาเนินการอย่างช้าภายใน 30 วันทาการหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2559 และหน่วยงานต้องแนบรายละเอียดของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็น
หลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย หากหน่ ว ยงานผู้ เข้ ารับ การประเมิ น มี ก ารประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อคาถาม ให้หน่วยงานระบุเหตุผล
ในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานไม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยที่ ต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ)
ค าถามข้ อ ที่ 2 “มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล อย่ างเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่”
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 งบประมาณ
2.3 ผู้ซื้อซอง
2.4 ผู้ยื่นซอง
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ รายการประกาศและรายละเอี ย ด
ของฐานข้อมูลหรือผลการดาเนิ น การจัดซื้อจัดจ้างทั้ งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ ของงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบดาเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนา
กลุ่ ม จั งหวัด รวมทั้ งงบประมาณที่ มี การกั น ไว้จ่ ายเหลื่ อ มปี ที่ มีก ารจัด ซื้ อ จัด จ้ างในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้วย ซึ่งหน่วยงานต้องนาขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้เข้ารับ
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การประเมิน โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานผู้ เข้ า รั บ การประเมิ น มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือวิธีอื่นๆ ที่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบได้
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการใด
หน่วยงานสามารถจัดทาฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2
หรื อ 3 ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ ต้ อ งรอจนสิ้ น ปี งบประมาณ ให้ พิ จ ารณาตาม
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 ค าอธิ บ ายข้ อ ค าถาม EB2 “ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก าร
ดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบ โดยผ่านเว็บไซต์หรือ สื่ออื่น ๆ อย่า งไร” (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ
ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละ
ขั้นตอน/กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คาอธิบาย
ในการด าเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผย
การดาเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธี จ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กาหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อ
และวิธีจ้างจะมีขั้นตอน/กระบวนการ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
ขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ หน่ วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ
3. มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ
5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 คานิยาม
“การจั ดซื้อจั ดจ้าง” (ข้อคาถามข้อที่ 1 – ข้อคาถามที่ 5) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง
ของงบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบดาเนินการ งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนา
จั งหวั ด งบพั ฒ นากลุ่ มจั งหวั ด รวมทั้ งงบประมาณที่ มี การกั นไว้ จ่ ายเหลื่ อมปี ที่ มี การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่น ๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ห น่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
 คาแนะนาการตอบ
หน่วยงานต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 5 โครงการที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
หาก ทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จไม่ถึง
5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 และ
ต้องใช้ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบคาถามตั้งแต่ 1) – 5)
และกรณี โ ครงการใดของ 5 โครงการที่ ห น่ ว ยงานแนบเป็ น หลั ก ฐานประกอบการ
พิจารณานั้นไม่สามารถตอบข้อคาถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้ หน่วยงานเขียนคาอธิบายประกอบในข้อ
ค าถามนั้ น ว่ าเหตุ ใดจึ งไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เช่ น การจัด ซื้ อ จั ด จ้ างด้ ว ยวิ ธีต กล งราคาจึ งไม่ มี
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ประเมินผลได้นา
เหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการพิจารณาคะแนน
หน่วยงานสามารถจัดทาข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ
3 ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ ต้ อ งรอจนสิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ พิ จ ารณาตาม
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
คาถามข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่”
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หน่ว ยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงหั วข้อการประกาศ
เผยแพร่ และรายละเอี ย ดของการจัดซื้ อจัดจ้างในแต่ ล ะโครงการของปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้ครบทั้ง 5 โครงการ/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศ
จากวันที่ผู้บริหารลงนามจนถึงวันที่กาหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด
กรณี ห น่ ว ยงานผู้ ถู ก ประเมิ น ไม่ ได้ ใช้ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ”
ฉบั บ ที่ ใช้อ ยู่ ปั จ จุ บั น มาเป็ น หลั ก ฐานเพื่ อประกอบการพิ จารณาหลั ก ฐานในข้ อค าถามนี้ ด้ ว ย และ
หน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม
คาถามข้อที่ 2 “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่ว ยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงหั วข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอีย ดหลั กเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อกตัดสิ นผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
คาถามข้อที่ 3 “การประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่ว ยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงหั วข้อการประกาศ
เผยแพร่ แ ละรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารค านวณราคากลางที่ ใช้ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะรายโครงการ
ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ ที่ ส าธารณชนตรวจสอบได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานสามารถศึกษาแนว
ทางการเปิ ดเผยราคากลางได้ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
คาถามข้อที่ 4 “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละ
โครงการ หรือไม่”
หน่ว ยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงหั วข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัด
จ้ าง แต่ ล ะรายโครงการทั้ ง 5 โครงการข้างต้น /หรือ ทั้ งหมดเท่ าที่ มี ก รณี น้ อ ยกว่ า 5 โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่ สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบได้
คาถามข้อที่ 5 “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
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หน่ว ยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงหั วข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ล ะรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือ
ทั้ งหมดเท่ าที่ มี ก รณี น้ อ ยกว่า 5 โครงการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้ าเว็บ ไซต์ ข อง
หน่ วยงานหรือสื่ ออื่น ๆ ที่ป ระชาชนสามารถตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละราย
โครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นๆ ด้วย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน
ป.ป.ช. สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
 คาอธิบายข้อคาถาม EB3 “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ห น่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒ นาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
 คาอธิบาย
หน่วยงานควรมีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่ ว ยงานต้อ งวิเคราะห์ ร้อยละของจานวน
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามวิธี กาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อย
ละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูล
ในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
 คานิยาม
“รายงานผลการจัด ซื้อจัดจ้างประจาปี ” หมายถึง รายงานที่ห น่วยงานได้จัดทาขึ้น
เพื่อแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดาเนินการกี่โครงการ และต้องกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด
“รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ล” หมายถึ ง รายงานการวิ เคราะห์ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่
ดาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
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ควรมีสาระสาคัญ อาทิ ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจั ดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ าหนด
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ทั้งหมดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ นาเสนอต่อผู้ บั งคับบั ญ ชา โดยในรายงานนั้นต้องมี
รายละเอียดตามคานิยามข้างต้น
ค าถามข้ อ ที่ 2 “มี ก ารจั ด ท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบดาเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่
มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรายงานการ
วิเคราะห์จะประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยวิธีพิ เศษ มีก ารจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้ อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จ ะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเป็นอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่กาหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น
คาถามข้อที่ 3 “มีการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
3.1 ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
3.2 ร้ อ ยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจานวนโครงการทั้งหมดที่จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คาถามข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับ วิธีการพัฒ นาหรือการปรับปรุงการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB4 “การดาเนินงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คาอธิบาย
หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลักให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB4
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อ ที่ 1 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านหรื อ คู่ มื อ ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติง าน หรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของ
หน่ ว ยงาน ที่ ร ะบุ ถึงมาตรฐานในการปฏิ บั ติงาน การประเมิน การปฏิ บัติ งานหรือวิธีก ารวัดผลใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ค าถามข้ อ ที่ 2 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระสาคัญ เช่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข
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หรือปรับ ปรุงการปฏิบั ติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB5 “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานตามที่ ก ฎหมายก าหนด
มีการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 คาอธิบาย
หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือ
ช่วยกากับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
อย่างชัดเจน มี ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้ บ ริ ก าร เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การแสดงความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ภ ายใน
หน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจหลักที่มิใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจทา
ให้ไม่สามารถตอบข้อคาถามบางประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบาย
ลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ทาให้ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อคาถามดังกล่าวได้
เพื่อให้ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน
 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB5
“ระบบการป้ อ งกั น หรื อ การตรวจสอบเพื่ อป้ อ งกั น การละเว้น การปฏิ บั ติห น้ า ที่ ”
หมายถึง ระบบที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือ
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติหรือไม่
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก ที่มีความเป็ นธรรม/ไม่เลื อกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิ ทธิภ าพ
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุล พินิ จของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้ บริการออนไลน์
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)”
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หน่ ว ยงานต้ องแสดงหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ าการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั ก ของ
เจ้าหน้าที่มีความเป็น ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภ าพ เช่น
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ภ ายในหน่วยงานที่แสดงขั้น ตอนการให้ บริการแก่
ประชาชนอย่ างอย่ างชัดเจน และรวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบั ติงานเพื่ อการบริการ
ประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมีทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
คาถามข้อที่ 2 “หน่ว ยงานของท่ านมีก ารแสดงขั้น ตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติง านตามภารกิจหลักโดยละเอียด
ไว้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือการให้บริการ
แนวทางการปฏิบัติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดอัตราค่าบริก าร
(ถ้ามี) และมีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
คาถามข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และเพื่ อ ป้ อ งกั น การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ภ ายใน
หน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 คาอธิบาย
ในการปฏิบั ติราชการตามภารกิจหลั กของหน่วยงาน หน่ วยงานควรส่ งเสริมให้ ผู้ ที่ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
หากหน่ วยงานมีลั กษณะงานตามภารกิจหลั ก ไม่สามารถให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่ วยงานจะต้องระบุ
เหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน
หน้า ๒๘
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 คานิยาม
“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจ
หลักที่ระบุไว้หน้าแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ
EB6
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน
เช่ น ประชาชน ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรในส่ ว นราชการผู้ ส่ ง มอบงาน ผู้ รั บ บริ ก ารทั่ ว ไป
หน่วยงานผู้รับจ้างหรือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อ ที่ 1-5 จะเป็น คาถามที่มีลัก ษณะเชื่อ มโยงกัน ในกระบวนการของการมี
ส่ว นร่ว มฉะนั้ น หน่ วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกัน ตาม
ภารกิจหลัก เพื่อตอบประเด็นคาถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการมีส่ วนร่ วมของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเกี่ยวกับ การปฏิ บัติราชการหรือการปรับ ปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม
ค าถามข้ อที่ 1 “ผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย เข้า มามีส ่ว นร่ว มในการแสดงความคิด เห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง
รายชื่อ ประชาชนหรือ หน่ว ยงานอื่น ที่ม ารับ บริก าร หรือ รายชื่อ ของผู้ม ีส่ว นได้ส ่ว นเสีย ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/
กิจกรรมเพื่อน าเสนอความคิดเห็ น เกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒ นาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้
คาถามข้อที่ 2 “ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่ว ม
จัดทาแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร
ดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ ามามีส่ วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/
โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงาน
สามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คาถามข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่ว ม
ดาเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้อง
แสดงรายชื่อ ประชาชนหรือ หน่ว ยงานอื่น ที่ม ารับ บริก าร หรือ รายชื่อ ผู ้มีส ่ว นได้ ส ่ว นเสีย ที่ได้รับ
หน้า ๒๙
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ผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามโครงการ
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒ นาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถ
แนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 4 “ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มตรวจสอบติ ดตามประเมิ น ผล
โครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ รายงานการประเมิ น ผล รายงานติ ด ตามผล
การดาเนินงาน หรือรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติราชการใน
ภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ ราชการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 5 “ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ งแก้ ไขพั ฒ นา
โครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการดาเนินงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ หลั ก และในเอกสารดั งกล่ าวต้ อ งแสดงรายชื่ อ กลุ่ ม
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี การด าเนิ นโครงการที่ ได้ เริ่มด าเนิน การก่อ นปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานโครงการที่ได้เริ่มดาเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แต่ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพั ฒ นาเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 ค าอธิ บ ายข้ อ ค าถาม EB7 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ช่ อ งทางที่ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ตาม
ภารกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
หน้า ๓๐
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 คาอธิบาย
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อสารเพื่อ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ดั ง กล่ า ว โดยช่ อ งทางสื่ อ สารที่ ห น่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ มี ได้ แ ก่ หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยหรือ เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ
Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้ งนี้ หากหน่ ว ยงานมี ช่ อ งทางการเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
หน่วยงาน ที่หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 คานิยาม
“ภารกิจ หลัก ” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB7
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
“Call Center” หมายถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สอบถามปั ญ หา
ข้อแนะนา บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นจะบรรจุอยู่
ในโครงสร้างของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ คาสั่งการปฏิบัติงานให้สานัก กอง หรือฝ่าย
ภายในของหน่วยงานทาหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ทั่วไป (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 2 “มี ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ หลั ก ตามที่ ก ฎหมายก าหนดทางเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกาหนดที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media)
คาถามข้อที่ 3 “มีร ะบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลัก ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือ ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ (หมายเลขโทรศั พ ท์ 4 หลั ก หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์ 9 หลั ก ) เพื่ อ ไว้ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก าร
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ประชาชนทั่ ว ไปในการติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอทราบข้ อ มู ล ต่ า งๆของหน่ ว ยงานได้ ต ลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน
คาถามข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่”
4.1 หนังสือพิมพ์
4.2 วารสาร
4.3 จุลสาร
4.4 แผ่นพับ
4.5 โทรทัศน์
4.6 วิทยุ
4.7 สื่อสังคม
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สังคม (Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดใน
การเผยแพร่ข้อมูลด้วย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB8 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่ อ ให้ ก ระบวนงานเรื่องร้องเรีย นที่ เกี่ ยวกั บ เรื่องร้องเรีย นทั่ ว ไปและเรื่องร้องเรีย น
เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 คาอธิบาย
หน่ ว ยงานควรมี ก ารก าหนดให้ มี ก ระบวนงาน มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ มี ช่ อ งทาง
การร้องเรีย น มีห น่ ว ยงานหรือผู้ รั บผิ ดชอบ มีการเผยแพร่ผ ลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัด ซื้อ
จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของหน่ ว ยงานมี ค วามโปร่ งใสและ
เป็ นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริห ารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ มีประสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ความไม่เป็น ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น
และส่งต่อมายังหน่ วยงานผู้เข้ารับ การประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปต้องเป็นเรื่อง
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ร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรี ยนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ยังมีการดาเนินการต่อ
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นผู้ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามกระบวนการจัดการ
เรื่ องราวร้ อ งทุ ก ข์เสร็ จ สิ้ น ภายในห้ ว งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็ น เรื่อ งร้องเรีย น
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดาเนิน การต่อในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง
หรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่
แสดงผลการแจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ
คาถามข้อที่ 2 “มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทาง
อื่ น ๆ ซึ่ งช่ อ งทางเหล่ า นี้ อ าจจะบรรจุ อ ยู่ ในคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานเรื่อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปหรื อ แผนผั ง
(Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป
คาถามข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
หรือไม่” หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของคาสั่งให้สานัก กอง หรือฝ่าย มีหน้าที่บริ หารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน
หรืออาจจะบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้
คาถามข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัด ซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลั กฐานที่แสดงการเผยแพร่หั ว ข้อ
ประกาศและรายละเอี ย ดของผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของทั้ ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
หลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้างด้วย
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อนึ่ง ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น อาจเป็ นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่นาเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐาน
อื่นๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐาน
นั้ น ต้ อ งขึ้ น ประกาศเผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนทราบด้ ว ย หาก ผล
การดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจากเป็น
เอกสารลับหรือเป็นข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะ
แสดงให้ เห็ น ว่าเป็ น ข้อจ ากัดที่ไม่ส ามารถเผยแพร่ได้ เพื่ อให้ ผู้ ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณา
คะแนน
คาถามข้อที่ 5 “รายงานสรุป ผลการดาเนิน การเรื่อ งร้อ งเรีย นทั่ว ไป พร้อ มทั้ง ระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย
อนึ่ง รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้อง
แสดงหลั ก ฐาน เช่น รายงานสรุ ป ผลที่ นาเสนอต่อ ผู้ บ ริห าร หรือ เอกสาร/หลั กฐานอื่ นๆ ที่ แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการดาเนินการสรุปผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปเนื่องจากไม่ มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพื่อเป็น
การแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่หน่วยงานควร
ปฏิบัติ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ .ศ.
2546
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. 2552
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB9 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คาอธิบาย
หน่ วยงานควรมีการประชุมหรือสั มมนาภายในองค์กรเพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไป
ปรับปรุงระบบการทางาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ภายในหน่วยงาน
อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็นเรื่องใหม่
หน่วยงานอาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดทา
คู่มือ หรือหากประมวลจริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว
หน่วยงานสามารถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้
 คานิยาม
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตน
อยู่และ มีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่ว นได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ
ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนต้น และผลประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ Conflict of Interests ด้วย
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อ ที่ 1 “มีก ารประชุม หรือ สัม มนาภายในองค์ก รเพื ่อ ให้ค วามรู ้ เ รื ่อ ง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ ”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ามี ก ารด าเนิ น กิ จกรรมภายในองค์ ก ร
เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เช่ น รายงานการประชุ ม เอกสารการด าเนิ น โครงการ รายงานผลการด าเนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 2 “มี การจั ดท าคู่ มื อหรือประมวลจริยธรรมเกี่ ยวกับการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับ
หน้า ๓๕

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประเมินได้จัดทาขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อคาถามนี้ ต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับ “การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ใน
ประมวลจริยธรรมนั้นด้วย
ค าถามข้ อ ที่ 3 “มีก ารให้ค วามรู ้ต ามคู ่ม ือ ห รือ ป ระมวลจริย ธรรมเกี ่ย วกับ
การป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนแก่ เจ้าหน้าที่ หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทับซ้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานผลการดาเนิน
โครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่าย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค าถามข้ อ ที่ 4 “มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม (หลักฐานข้อที่ 2)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนที่ห น่ วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานการแก้ไข
ปรับ ปรุงขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน หรือรายงานการแก้ไขระเบี ยบเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ทั บซ้อ น
เป็นต้น
คาถามข้อที่ 5 “มีแ นวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ งาน คาสั่ ง ระเบี ยบ หรือ
เอกสารอื่นๆ เช่น บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อ งกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ เอกสารรายงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน
คาถามข้อที่ 6 “มีร ายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อ ป้อ งกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้น
จะต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไข และข้ อ เสนอแนะที่ ห น่ ว ยงานผู้ เข้ า รั บ
การประเมินจะนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป
ค าถามข้ อ ที่ 7 “มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะจากรายงานผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่”
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หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการนาเอาผลของรายงานการปฏิบัติ งานจาก
หลักฐานของคาถามข้อที่ 6 มาพัฒ นาหรือปรับปรุงระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เช่ น รายงานการประชุ ม หรื อ เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ เนื้ อ หาแสดงถึ ง
การพิจารณานาเอาข้อเสนอแนะ จากหลักฐานของข้อคาถามที่ 6 มาดาเนินการต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103
 คาอธิบายข้อคาถาม EB10 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่ อส่งเสริมให้ ห น่ วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
 คาอธิบาย
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ฉะนั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“การวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ” หมายถึ ง
การวิเคราะห์ ถึงปั ญ หาอุป สรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการดาเนิน การ พร้อม
ข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบั ติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
“การด าเนินงานด้ านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ” หมายถึง การดาเนิน
การใดๆที่ ส่ ว นราชการได้ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากสรุ ป ผลการด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/
กิจ กรรมที่ เกี่ย วกับ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต แต่ ทั้งนี้ จะต้ องเป็ นการดาเนิ น งานที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
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“แผนปฏิบัติ การด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 คาแนะนาการตอบ
ค าถามข้ อที่ 1 “มีก ารวิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั กฐานเกี่ ย วกั บ รายงานการวิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าว
ต้องมีการแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงานได้ดาเนินการโครงการใดไปแล้ว
จานวนกี่โครงการ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง
ค าถามข้ อ ที่ 2 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารด าเนิ น การตามแผนการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานได้
ดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
(โครงการที่หน่วยงานได้ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือ กาลังดาเนินการงานอยู่)
ค าถามข้อที่ 3 “มีแผนปฏิ บัติการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ที่หน่วยงานได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้
อนึ่ง หากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินไม่ได้ใช้รอบปีงบประมาณสาหรับการจัดทา
แผนปฏิบัติการ แต่ใช้รอบปีปฏิทินสาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผล
น าส่ งแผนปฏิ บั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตของปีปฏิ ทินที่ ใกล้ เคียงที่สุ ดแทนหรือร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ประจาปี พ.ศ. 2560 ก็ได้
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 คาอธิบายข้อคาถาม EB11 “หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร”
 วัตถุประสงค์ของคาถาม
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กร
 คาอธิบาย
การรวมกลุ่ ม ของเจ้ าหน้าที่ภ ายในหน่ ว ยงานสะท้ อนถึงความริเริ่ม ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัด
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โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ การฝึ ก อบรมรูป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง จะส่ งผลให้ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาชนหรื อ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
 คานิยาม
“การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” หมายถึง
กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กลุ่มที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คาแนะนาการตอบ
คาถามข้อที่ 1 “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั กฐาน เกี่ยวกับ การรวมกลุ่ มของเจ้าหน้าที่ในหน่ ว ยงานเพื่ อ
การบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
การบริ ก ารงานที่ โปร่ งใส หรื อ เป็ น การจั ด ตั้ งกลุ่ ม อย่ างไม่ เป็ น ทางการ เช่ น การรวมตั ว กั น ของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้อง
มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทางการดาเนิ นงานของ
กลุ่มที่ชัดเจน
ค าถามข้ อ ที่ 2 “กรณี ที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ การบริห ารงานที่ โปร่งใส
กลุ่ ม ดังกล่ าวมี กิจ กรรมที่ แสดงถึ งความพยายามที่ จะปรับ ปรุงการบริห ารงานของหน่ว ยงานให้ มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”
การรวมกลุ่ ม ตามข้ อ ค าถามที่ 1 นั้ น จะต้ อ งมี กิ จ กรรม/โครงการที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดง
หลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หน้า ๓๙

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

3.2 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์
คณะที่ ป รึ ก ษาได้ ร วบรวมประเด็ น ปั ญ หาของการตอบแบบประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
หน่วยงาน ในการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้
EB ๑ “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร”
ค าถามข้ อ ที่ ๑ “มี ก ารป ระกาศเผยแพ ร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
๑. หน่วยงานระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะไม่ได้
รับการจั ดสรรงบลงทุ น จึ งไม่อยู่ ในข่ายที่ ต้องจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ การจั ดชื้ อจั ดจ้ างเพื่ อส่ งคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว นหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ในข่ ายที่
ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องนาไป
เผยแพร่ ภ ายในวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ พบว่ า
หน่ วยงานบางแห่ งตอบว่ าได้ ส่ งแผนดั งกล่ าวไปยั ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์
ของข้ อค าถาม ที่ ต้ องการให้ มี การเผยแพ ร่
ต่อสาธารณชน
๒ . ห น่ วยงานบ างแห่ งไม่ มี งบ ลงทุ น
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) แต่มีงบรายจ่ายอื่น
เช่น การจ้างที่ปรึ กษาซึ่งมีวงเงินสูง จึงไม่เข้าข่ายที่
จะต้องจัดทาแผนดังกล่าว
๓. หน่ ว ยงานระดับ ภู มิ ภ าคส่ ว นใหญ่ จ ะ
ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากกระทรวง
ต้น สั งกัด แต่ จ ะได้รั บ การอุด หนุ น จากส่ ว นกลาง
เช่ น เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ของท้ อ งถิ่ น จากงบ
พัฒ นาจังหวัด หน่ วยงานเหล่านี้ จึงไม่มีการจัดทา
แผนตามนัยของข้อคาถาม

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ วยงานต้ องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดทา
ขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้นาขึ้น
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ
ช่องทางอื่นๆ ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ โดยง่ าย ทั้ งนี้ ควรมี ก ารด าเนิ น การในเรื่ อง
ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ห น่ ว ย งาน ต้ อ งแ ส ด งห ลั ก ฐ าน ที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ การไม่ ได้รับ การจั ดสรรงบลงทุ น
หรื อ เหตุ ผ ลที่ ไม่ เข้ า ข่ า ยที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าแผน
โดยอาจเป็นลักษณะของบันทึก รายงาน หรือ
คาชี้ แ จง ที่ หั ว หน้ าส่ ว นราชการได้อ นุ มั ติ ห รื อ
ลงนามรับทราบ
ห น่ ว ย งาน ต้ อ งแ ส ด งห ลั ก ฐ าน ที่
เกี่ยวข้องกับการได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางหรือเหตุผลที่ไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
จั ด ท าแผน โดยอาจเป็ น ลั ก ษณะของบั น ทึ ก
รายงาน หรือคาชี้แจง ที่หัวหน้าส่วนราชการได้
อนุมัติหรือลงนามรับทราบ
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ประเด็นปัญหา
๔. หลั กฐานที่ คั ดลอกมาจากหน้ าจอ
หน้ าเว็ บไซต์ หรื อหน้ าคอมพิ วเตอร์ (Print Screen)
ไม่สมบูรณ์ จึ งไม่สามารถชี้ ชัดได้ว่าเป็นการเผยแพร่
แผนปฏิบั ติการจั ดซื้อจัดจ้างก่อน วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หลักฐานที่คัดลอกมาจากหน้าเว็บไซต์
หรื อ หน้ า คอมพิ ว เตอร์ (Print Screen) ควร
แสดงให้เห็ นถึงวันที่ และเวลาในการจัดซื้อจัด
จ้ า งก่ อ นวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ ได้ อ ย่ า ง
ชัด เจน ตลอดจนให้ เห็ น ถึงส่ ว นที่ มี ก ารอนุ มั ติ
หรือ ลงนามรับทราบโดยหั วหน้าส่วนราชการ
เพื่อให้เอกสารที่คัดลอกมาสามารถเชื่อถือได้

คาถามข้อที่ ๒ “มีการเผยแพร่ข้อมูล อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปนี้ หรือไม่”
๒.๑ ชื่อโครงการ
๒.๒ งบประมาณ
๒.๓ ผู้ซื้อซอง
๒.๔ ผู้ยื่นซอง
๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก
มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
๑. หน่วยงานเกือบทั้งหมดจะส่งหลักฐาน
ข้อ มู ล จากระบบ e-PG ของกรมบั ญ ชี ก ลาง โดย
จั ด ส่ ง เป็ น ข้ อ มู ล รายโครงการที่ มี ค รบทุ ก หั ว ข้ อ
ดังกล่ าวตามข้ อค าถาม ซึ่งไม่มี ก ารน าข้ อ มูล การ
จั ด ชื้ อ จั ด จ้ า งมาจั ด ท าเป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล และ
นาไปเผยแพร่ยังหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. เอกสารหลักฐานของหน่วยงานบางแห่ง
ไม่ ส ามารถตอบข้ อ ค าถามต่ อ เนื่ อ งกั น ได้ ทุ ก ข้ อ
เนื่ องจากคาตอบที่ได้รับ ไม่ใช่วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาจึงไม่สามารถ
ตอบข้ อ ๒.๓ ผู้ ซื้ อ ซอง และข้ อ ๒.๔ ผู้ ยื่ น ซอง
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารจ้ างที่
ปรึกษาเพื่อดาเนินงานในโครงการต่างๆ

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งเป็ น ระบบ คื อ
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ น โครงการที่ ห น่ ว ยงานได้
ด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและได้ เผยแพร่ ไว้ บ น
หน้ าเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ ช่ องทางอื่ น ๆ
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
หน่วยงานควรเลือกโครงการที่สามารถ
ตอบข้ อ ค าถามได้ ทุ ก ข้ อ หรื อ หากมี เ ฉพาะ
โครงการที่ มี วิ ธีก ารจัด ซื้ อ จัด จ้ างที่ ไม่ ส ามารถ
ต อ บ ข้ อ ค าถ าม ได้ ค รบ ค ว รมี ก ารชี้ แ จ ง
รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพร้ อ ม
ข้อจากัดของวิธีการนั้นๆ ให้ชัดเจน
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EB ๒ “ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การเปิ ด เผยข้ อมู ลผลการจั ด ซื้ อจัด จ้ า งแต่ ละโครงการให้ ส าธารณชนทราบ โดยผ่า นเว็ บ ไซต์
หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่วยงานเกือบทั้งหมดจะส่งหลักฐาน
ข้อมูลจากระบบ e-PG ของกรมบัญชีกลาง
เนื่ อ งจากการเผยแพร่ ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน หากครบกาหนดระยะเวลาแล้ว
มักจะถูกนาออกจากระบบ จึงไม่มีหลักฐาน
มาแสดงได้

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยการด าเนิ น งานตาม
ขั้ น ตอน/กระบวนการวิ ธี ซื้ อ และวิ ธี จ้ า ง รวมถึ ง ผล
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโครงการต่ า งๆ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กาหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม ๖ วิธี
คือ ๑) วิธีตกลงราคา ๒) วิธีสอบราคา ๓) วิธีประกวด
ราคา ๔) วิธีพิเศษ ๕) วิธีกรณีพิเศษ และ ๖) วิธีประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อ และวิธีจ้างจะ
มีขั้น ตอน/กระบวนการที่แ ตกต่ างกัน ดั งนั้ น เพื่ อ ให้
การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในแต่ ล ะขั้ น ตอน/
กระบวนการมี ค วามโปร่งใส เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
ก าห น ด และป ระช าช น สามารถต รวจสอบ ได้
หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ในแต่ละขั้ นตอน/กระบวนการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. มี ก ารประกาศเผยแพร่การจัด ซื้ อจั ดจ้ าง
แต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กาหนด
๒. มี ก ารประกาศเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ใ น
การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ
๓. มี การประกาศวิธีการคานวณราคากลาง
ของแต่ละโครงการ
๔. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ
๕. มี ก ารรายงานผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ างแต่ ล ะ
โครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
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EB ๓ “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
ค าถามข้ อ ที่ ๑ “มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนใหญ่จะสามารถดาเนินการ
หน่วยงานต้องทารายงานที่หน่วยงานได้
ตามข้อคาถามนี้ได้
จั ดท าขึ้ น เพื่ อแสด งว่ า ใน รอบ ปี ที่ ผ่ าน ม า
ผลการด าเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโครงการต่ า งๆ
ตามแผนป ฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
เป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดาเนินการ
กี่ โ ครงการ และต้ อ งกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
กี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จ
สิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดบ้าง
เป็นต้น
คาถามข้อที่ ๒ “มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างประจาปี มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
หรื อ ข้ อ จ ากั ด ว่ า หน่ ว ยงานสามารถประหยั ด
งบประมาณได้ เท่ า ไร มี แ นวทางที่ จ ะปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอย่างไร ผลผลิต
และผลลั พ ธ์จ ากโครงการบรรลุ เป้ าหมายและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่
ซึ่ ง ในการวิ เคราะห์ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบแนวทาง
ปรับปรุงคือการให้ความรู้เรื่องการจัดชื้อจัดจ้าง
แต่แทบไม่พบว่ามีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของ
การจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจา
ปี งบ ป ระม าณ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๗ เช่ น ใน รอ บ
ปีงบประมาณ ที่ถูกประเมินนั้ น มีปัญหาอุปสรรค
และข้อจากัดอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัด
งบประมาณได้เท่ าไร มีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือไม่ มีการจัด
จ้ า งโครงการนอกแผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ ไม่ มี
แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พั ส ดุ อ ย่ างไร ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ จ ากโครงการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กาหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น

หน้า ๔๓
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ค าถามข้ อ ที่ ๓ “มี ก ารวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
๓.๑ ร้อยละของจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒ ร้อยละของจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ผู้ ป ระสานงานของหน่ ว ยงานมี การวิเคราะห์
ใน รู ป แบบ ของการรายงาน ผลการวิ เ คราะห์
แต่ ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ก ารน าผลการวิเคราะห์ นั้ น เสนอ
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ อ ย่ า งใด
เป็นเพียงรายงานการวิเคราะห์เพื่อจัดส่งเป็นเอกสาร
ให้ทางโครงการเท่านั้น

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
เมื่ อมี การวิ เคราะห์ ผลการด าเนิ นการ
จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบต่างๆ แล้ว ต้องนาเสนอ
ถึงผู้ บริหารหรือหั วหน้ าส่ วนราชการให้ อนุ มั ติ
หรื อ ลงนามรั บ ทราบด้ ว ย เพื่ อเป็ น การสร้ าง
ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ เอ ก ส า ร แ ล ะ
ผลการวิเคราะห์ นั้ นจะสามารถน าไปปรับปรุ ง
แผนงาน ส าห รั บ ปี งบ ป ระมาณ ต่ อไป ได้
อย่างแท้จริง

คาถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ แ สดงหลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การรายงานผลการด าเนิ น การแก้ ไขหรื อ
ปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ในรายงาน
การวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อจัดจ้ างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรื อ ปี ที่ ผ่ านมาปี อื่ น ๆ แต่ เป็ น เพี ย ง
แนวทางที่ จ ะมี ก ารด าเนิ น การในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น

หน้า ๔๔

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จั ดจ้ างของหน่ วยงานว่ า ในรอบปี ที่ ผ่ านมามี
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดอย่างไร หน่วยงาน
สามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร มีแนวทาง
ที่ จะปรับปรุงประสิ ทธิภาพของการจั ดหาพั สดุ
อย่างไร ผลผลิ ตและผลลั พธ์จากโครงการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนด
ไว้หรือไม่ แล้วนาผลการวิเคราะห์นั้น มาปรับปรุง
ก ารด าเนิ น งาน ด้ าน ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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EB ๔ “การดาเนินงานตามคูม่ ือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
คาถามข้อที่ ๑ “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ จ ะส่ งคู่ มื อ การให้ บ ริก าร
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวก และ
จัดส่งคู่มือที่มีทั้งหมดของหน่วยงานซึ่งไม่ใช่ภารกิจ
หลั ก ของหน่ ว ยงานมาเป็ น หลั ก ฐาน โดยไม่ มี
การเลือกภารกิจหลัก ๑ ภารกิจ

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน คู่ มื อ ก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ ระบุ ถึ ง มาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือ
วิธีการวัดผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั ก
ซึ่งหน่วยงาน สานัก หรือกองต้องดาเนินการ
จั ด ท า ขึ้ น ม า เพื่ อ ใช้ เป็ น แ น ว ท า ง ใ น
การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
โดยคู่มือที่เลือกมานั้นต้องเป็นคู่มือของภารกิจ
หลักที่ยกมาเพียง ๑ ภารกิจที่ชัดเจน

ค าถามข้ อ ที่ ๒ “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือ
ตามคู่มือดังกล่าวไม่ได้นาเสนอผู้บริหารให้รับทราบ และ
ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและ
ผลลั พธ์ ของการปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้ เห็ นถึ งผลสั มฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากร
ภายในองค์กร แต่เป็ นการน าหลักฐานการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานมาแสดงมากกว่ า ซึ่ งไม่ สอดคล้ องกั บ
ภารกิจหลักตาม ข้อ EB ๔ (๑)

หน้า ๔๕

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แนวทางหรือตามคู่มือดังกล่าวให้กับผู้บริหาร
ได้ รั บ ทราบ โดยควรมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
การจัดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และผลลัพธ์
ของการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ เห็ นถึงผลสั มฤทธิ์
ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ของบุคลากรภายในองค์กร
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EB ๕ “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
คาถามข้อที่ ๑ “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก ที่มีความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้ อ มู ล ที่ พ บไม่ ใ ช่ ร ะบบที่ ห น่ ว ยงาน
จัดทาขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการป้องกันหรือ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือมีการละเว้นการให้บริการประชาชนหรือไม่
ทั้งหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานให้บริการก็มักจะ
ส่ ง ทะเบี ย นลงรั บ งานสารบรรณ หรื อ คู่ มื อ
การปฏิ บั ติ ง านมาแทน และบางหน่ ว ยงาน
หลั ก ฐานไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก
ตามข้อ EB ๔ (๑) แต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
เอ ก ส ารคู่ มื อ ห รื อ แ น วท างก ารป ฏิ บั ติ งาน
ของเจ้ าหน้ าที่ ภายในหน่ ว ยงานที่ แ สดงขั้ น ตอน
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
การบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือ
มีทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่อง เป็นต้น
ทั้ งนี้ ห าก ห น่ วย งาน มี ลั ก ษ ณ ะงาน
ตามภารกิจหลักไม่ใช่งานให้บริการโดยตรงจะต้อง
ระบุ เหตุ ผ ลของการไม่ มี ร ะบบการด าเนิ น งาน
ดังกล่าว หรือแสดงมาตรการอื่นๆ แทนก็ได้

คาถามข้อที่ ๒ “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลัก
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับคู่ มื อ
ก า ร แ ส ด ง ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
การให้ บ ริ ก ารหรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน ตามภารกิ จ หลั ก ดั ง กล่ า ว หน่ ว ยงานต้ อ งแสดง
ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารแสดง ขั้ น ตอนของภารกิ จ หลั ก ที่ เลื อ กมา ๑ ภารกิ จ
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เช่ น โดยเป็นภารกิจเดียวกันตั้งแต่ข้อ EB๔ - EB๗
มี ก ารก าหนดอั ต ราค่ า บริ ก าร (ถ้ า มี ) และ
กาหนดระยะเวลาการดาเนิ น งานที่ ให้ บ ริการ
ที่ชัดเจน แต่บางหน่ วยงานหลั กฐานไม่สอดคล้ อง
กับภารกิจหลักตามข้อ EB ๔ (๑)

หน้า ๔๖

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คาถามข้อที่ ๓ “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ห น่ ว ย งาน ส่ ว น ให ญ่ จ ะส่ งคู่ มื อ
การให้บริการประชาชนหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานน าข้ อ มู ล
ลงระบบ ซึ่ ง ค าว่ า “ระบบ” หน่ ว ยงานยั ง
ข า ด ค ว า ม เข้ า ใจ ว่ า จ ะ ต้ อ ง ห ม า ย ถึ ง
ทั้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input)
ก ร ะ บ ว น ก าร (Process) แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์
(Output) ซึ่งหน่วยงานจึงต้องแสดงให้เห็นถึง
ระบบที่ ชั ด เจน และระบบดั ง กล่ า วต้ อ ง
สอดคล้องกับภารกิจหลักตามข้อ EB ๔ (๑)

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ระบบป้ อ งกั น หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
การละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่ในภารกิจหลัก หน่ วยงาน
ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่
การน าเข้ า ปั จจั ย น าเข้ า (Input) ก ระบ ว น ก าร
ปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับ
อย่างชัดเจน และเป็นระบบของภารกิจหลักที่เลื อกมา
๑ ภารกิจโดยเป็นภารกิจเดียวกันตั้งแต่ข้อ EB๔-EB๗

EB ๖ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่วยงานส่วนใหญ่แสดงหลักฐานใน
ข้อคาถามนี้ไม่สอดคล้องกับ ภารกิจหลักตาม
ข้อ EB ๔ (๑) โดยใช้ห ลั กฐานของหลายปี ที่
ผ่ า นมาอ้ า งอิ ง มี ห น่ ว ยงานหลายแห่ ง ใช้
รายงานการประชุ ม ฉบั บ เดี ย วตอบทุ ก ข้ อ
คาถาม และหน่ ว ยงานบางแห่ งใช้ ห ลั ก ฐาน
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญ แต่ไม่ได้ เป็ น ผู้ มีส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ที่ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิจ หลั กตามข้ อ
EB ๔ (๑)

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
รายงานการป ระชุ ม ห รื อ โครงการ/กิ จ กรรม
ของหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบั ติราชการใน
ภารกิจหลั ก โดยในเอกสาร/หลั กฐานดังกล่ าวต้อ ง
แสดงรายชื ่อ ประชาชนหรือ หน่ว ยงานอื ่น ที ่ม า
รับ บริก าร หรือ รายชื ่อ ของผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ที่
ได้ร ับ ผ ล ก ระท บ จากการปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน่ ว ยงานที่ ม าเข้ าร่ว มการประชุ ม หรื อ เข้ าร่ ว มใน
โครงการ/กิจ กรรมเพื่ อ น าเสนอความคิด เห็ น /ร่ว ม
จั ด ท าแผนงาน/ร่ ว มด าเนิ น งานตามโครงการ/
ตรวจสอบติดตามประเมินผล/ปรับปรุงแก้ไขพัฒ นา
เกี่ ย วกั บ กั บ ปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใน ภ า ร กิ จ ห ลั ก
ของหน่วยงานด้วย
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EB ๗ “หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลัก
ต่อไปนี้ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
มี ห น่ ว ยงานบางแห่ ง ที่ ใ ช้ ห ลั ก ฐาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงถึ ง ช่ อ งท างการ
ในการตอบข้อคาถามนี้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
หลักตามข้อ EB ๔ (๑)
หน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้ ประชาชนจะ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ มีการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่
เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายตามภารกิ จหลั กของ
หน่วยงาน และเป็นการเผยแพร่ภารกิจหลักที่เลือก
มา ๑ ภารกิ จ โดยเป็ น ภารกิ จ เดี ย วกั น ตั้ งแต่ ข้ อ
EB๔ - EB๗
ข้อคาถาม EB ๘ “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรือ่ งร้องเรียนอย่างไร”
มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ห ลั ก ฐาน
ข้ อ มู ล รวมการร้ อ งเรี ย นของประชาชน เช่ น
ข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ด ารงธรรม ข้ อ มู ล
ร้องเรียนของประชาชนเพื่อขอความเป็นธรรม
ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของข้อคาถามนี้ ที่ต้อง
เป็นการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ และจั ด ท ารายงานสรุ ป
ในภาพรวม พร้อมทั้งระบุ ปัญ หาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข แล้ ว น าผลการดาเนิน การเรื่อ ง
ร้ อ งเรี ย นการจั ด ชื้ อ จั ด จ้ า งพร้ อ มระบุ ปั ญ หา
อุ ป ส รรค แ ล ะแ น ว ท างแ ก้ ไข ไป เผ ย แ พ ร่
ยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพบว่าหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดชื้อจัดจ้าง จึงไม่มีการนาไปทาการเผยแพร่

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ควรระบุกระบวนการทางาน ขั้นตอน
ก ารป ฏิ บั ติ ช่ อ งท างก ารร้ อ งเรี ย น ห รื อ
ผู้ รับ ผิ ด ชอบ มีการเผยแพร่ผ ลการดาเนิ น งาน
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญ หา
อุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไข รวมถึ งมี การสรุ ป
รายงานผลการด าเนิ นงานเรื่ องร้ องเรี ยนทั่ วไป
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ทั่ ว ไปและเรื่อ งร้ อ งเรีย นที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานมี ค วามโปร่ ง ใสและ
เป็ น ธ รรม ต ล อ ด จ น เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข
กระบวนงานบริห ารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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EB ๙ “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร”
คาถามข้อที่ ๑ “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ให ญ่ ใช้ ร า ย งา น
การประชุ ม /สั ม มนาเป็ น หลั ก ฐาน แต่ เนื้ อ หา
ภายในรายงานการประชุ ม ยั ง ไม่ ชั ด เจน และ
ไม่ ได้ ระบุ วัตถุป ระสงค์ว่าเป็ น เนื้ อหาเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมหรือการสั มมนาเจ้าหน้าที่
ภายในหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เช่ น การ
สนทนากลุ่ ม ย่ อ ยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ทั้ ง นี้ อาจเป็ น การให้ ค วามรู ้เ รื ่อ ง
ก ารป้อ งกัน ผ ล ป ระ โย ช น์ท ับ ซ้อ น ตลอด
การประชุ ม หรือ สั ม มนา หรื อ อาจเป็ น เนื้ อ หา
ส่วนหนึ่งของการประชุมหรือสัมมนาก็ได้ ซึ่งควร
เน้นให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

คาถามข้อที่ ๒ “มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ห น่ ว ย งาน บ า งแ ห่ งใช้ ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยไม่มีการจัดทา
ขึ้นมาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน หรือหน่วยงานบางแห่ง
ใช้ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานจัดทาขึ้น แต่
เนื้ อ หาเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นไม่ ป รากฏ
หรือไม่ชัดเจน
คู่ มื อ ประมวลจริ ย ธรรมที่ เน้ น เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่
จะเป็ น เนื้ อ หาองค์ ค วามรู้ เรื่ อ งผลประโยชน์
ทับ ซ้อ นที่ ก ว้างๆ ไม่มี การท าการวิเคราะห์ ถึ ง
ภารกิจงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อนามาสู่การจัดทาคู่มือเฉพาะของ
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิ บัติงานเพื่ อ
ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเป็ น เรื่ อ งใหม่
หน่วยงานอาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of
Conduct) ของห น่ วยงาน ม าเป็ น แน วท าง
การจัดทาคู่มือ หรื อหากประมวลจริยธรรมของ
ห น่ วย งาน มี เนื้ อ ห าเกี่ ย วกั บ ก ารป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงานสามารถใช้
ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้ แต่ต้องมี
ก ารจ าแ น ก ให้ เห็ น ถึ งเนื้ อ ห าส่ ว น นั้ น ได้
อย่างชัดเจน

หน้า ๔๙

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คาถามข้อที่ ๓ “มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่วยงานส่วนใหญ่จะอ้างอิ งหลักฐาน
ว่ามีการให้ ความรู้ในการประชุม/สัมมนาตาม
ข้อEB๙ (๑) และใช้วิธีแจ้งเวียนโดยมีรายชื่อผู้
รับทราบคู่มือ ซึ่งแทบไม่พบว่า มีการให้ความรู้
ตามคู่มือ เนื่องจากคู่มือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นไม่
มีการทาการวิเคราะห์ ถึงภารกิจงานที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนามาสู่
การจัดทาคู่มือเฉพาะของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
รายงานการฝึ ก อบรม/สั ม มนาเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
หน่วยงานตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
คู่มือดังกล่าวต้องมีการวิเคราะห์ถึงภารกิจงานที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยตรง

คาถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ใช้ ห ลั ก ฐานคู่ มื อ
หน่ วยงานต้ องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ
การให้ บ ริ ก ารประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวย รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ความสะดวก ซึ่งแทบไม่พบข้อมูล ที่ห น่วยงาน หรื อ ระเบี ย บในคู่ มื อ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรม
มีหลักฐานชัดเจนในข้อคาถามดังกล่าว
ของหน่ ว ยงานที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ยวกั บ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง
คาถามข้อที่ ๕ “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ห น่ ว ย งาน ส่ ว น ให ญ่ ใช้ ห ลั ก ฐ าน
หน่ว ยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบผู้ เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ร่วมกันหรือการตรวจฮั้ว ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบ ในหน่ ว ยงานถึ งความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสนองาน
บุคลากร
หรื อ ผู้ ช นะการประกวดราคา หรื อ บั น ทึ ก ผล
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เจ้ า ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของหน่วยงานที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสนองานหรื อ ผู้ ช นะ
การประกวดราคา
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คาถามข้อที่ ๖ “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ก ารแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ซึ่ งเป็ นลั กษณะ
การรายงานที่ วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนของหน่ วยงาน พร้อมทั้ง
เสนอแนะวิธีการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการจัดทาแผนการ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนในปี งบประมาณ
ต่ อ ไป แ ต่ จ ะ เป็ น ก า ร แ ส ด ง ห ลั ก ฐ า น
การปฏิบัติงานทั่วๆ ไป

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ วยงานต้ องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทั บซ้ อน ซึ่ งเป็ นลั กษณะการรายงานที่ วิ เคราะห์
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ งเสนอแนะวิ ธี ก ารป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน ทั้ งนี้ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางใน
การจั ดท าแผนการป้ องกั นผลประโยชน์ ทั บซ้ อน
ในปีงบประมาณต่อไป

คาถามข้อที่ ๗ “มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย ว กั บ ก า ร น า เอ า ข้ อ เส น อ แ น ะ แ ล ะ
วิ ธี ก ารป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจากข้ อ
ค าถามที่ ๖ มาป รั บ ปรุ ง ส่ ว นใหญ่ จะใช้
หลั ก ฐานคู่ มื อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
พ.ร.บ.อานวยความสะดวก ฯ

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
การน าเอาข้ อ เสนอแนะและวิ ธี ก ารป้ อ งกั น
ผลป ระโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จากข้ อ ค าถามที่ ๖
มาปรับปรุง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของรายงาน
การปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือในรูปแบบอื่นๆ
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ข้ อ ค าถาม EB ๑๐ “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารด าเนิ น การด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร”
คาถามข้อที่ ๑ “มีการวิเคราะห์ ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท า
การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค และไม่ได้เสนอ
แนวทางแก้ ไ ขจากการรายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินการพร้อมข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เป็นเพียง
การสรุปจานวนโครงการที่จัดทาแล้วเสร็จตาม
แผน และหน่วยบางแห่ งไม่ได้จัดทาแผนแต่ใช้
หลักฐานการรายงานผลตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานเป็นหลักฐานแทน

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ วยงานต้ องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ
รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าว
ต้ อ งมี การแสดงให้ เห็ นว่ า ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานได้ดาเนินงานโครงการใดไป
แล้ ว และมี จ านวนกี่ โครงการ และต้ องจ าแนก
ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นต้น

คาถามข้อที่ ๒ “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ จะใช้ ห ลั ก ฐาน
หน่ว ยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับ
ข้อ EB๙ (๑) คือการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานได้
ทับซ้อนมาเป็นหลักฐานข้อนี้
ดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเป็ น โครงการที่ ห น่ ว ยงานได้ ด าเนิ น การ
แล้วเสร็จหรือกาลังดาเนินการงานอยู่
คาถามข้อที่ ๓ “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ห ลั ก ฐาน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ ห น่ ว ย งา น ได้ จั ด ท า ไว้ ใน ที่ ห น่ ว ยงาน ได้ จั ด ท าไว้ ใ น ปี งบ ป ระม าณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้
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ข้อคาถาม EB๑๑ “หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร”
คาถามข้อที่ ๑ “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน
ที่โปร่งใส หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่วยงานส่วนใหญ่ส่งคาสั่งแต่งตั้งในเรื่อง
๑) คณะท างานเรื่ องคุ ณธรรมความโปร่ งใส (ITA)
๒) คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
๓) คณะท างานเรื่ องการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ
ป้ องกั น ปราบปรามการทุ จริ ต ปี ๒๕๖๐ และ
๔) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกั บความมุ่งหมายของ
ข้อคาถาม

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
หน่ว ยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงานเพื่ อ
การบ ริ ห ารงาน ที่ โป ร่ ง ใส ซึ่ ง อาจจะเป็ น
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อการบริการงานที่โปร่งใส หรือ
เป็ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อย่ า งไม่ เป็ น ทางการ เช่ น
การรวมตั วกั นของเจ้าหน้ าที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานที่
โปร่งใส ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบ และจะต้องมีหลักฐาน
ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง รายชื่ อ คณะกรรมการกลุ่ ม
สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม และ
ระเบี ย บหรือ แนวทางการด าเนิ น งานของกลุ่ ม
พร้อ มทั้ งมี ภ าพถ่ ายที่ แ สดงถึ งการรวมกลุ่ ม ไว้
อย่างชัดเจน

ค าถามข้อที่ ๒ “กรณี ที่มีการรวมกลุ่ มของเจ้าหน้ าที่เพื่ อการบริห ารงานที่โปร่งใส
กลุ่ ม ดังกล่ าวมี กิจ กรรมที่ แสดงถึ งความพยายามที่ จะปรับ ปรุงการบริห ารงานของหน่ว ยงานให้ มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็นปัญหา
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ จะส่ ง ภาพถ่ า ย
การประชุมตามข้อ EB๑๑ (๑) โดยไม่มีรายละเอียด
เนื้ อหาในการรวมกลุ่ ม และปรากฏกิ จกรรมที่
ดาเนิ นงานของกลุ่ม ซึ่งไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึง
ความพยายามที่จะให้การบริหารงานขององค์กรมี
ความโปร่งใส

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
การรวมกลุ่ ม ตามข้ อ ค าถามที่ ๑ นั้ น
จะต้ องมี กิ จกรรม/โครงการ และมี เนื้ อ หาของ
กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งความพยายามที่ จ ะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานใน
รูปแบบของรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
และภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มด้วย

หน้า ๕๓

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บทที่ 4
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสารวจ External และ Internal
คณะที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ ได้ น าปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) ในปีที่ผ่านมา
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานครั้งต่อไป แสดงรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสารวจ External
และ Internal และแนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
ประเด็นปัญหา
1. ข้อมูล External ของบาง
หน่ ว ยงานเป็ น รายชื่ อ บริ ษั ท
สานักงาน หรือหน่วยงานกลาง
ซึ่ งไม่ ได้ ระ บุ ส่ ว น งาน ห รื อ
บุ ค ลากรผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงาน
โดยตรง ท าให้ ย ากต่ อ การหา
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ก ารให้ ค ว าม
ร่ ว มมื อ ในการตอบกลั บ ของ
แบบประเมิ น จึ ง มี อั ต ราส่ ว นที่
ค่อนข้างต่า
๒. ข้อมูลการติดต่อของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง External ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อ
ได้ เช่น ที่อยู่ไม่ชัดเจน ย้ายที่อยู่
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

แนวทางการดาเนินการในปีต่อไป
คณะผู้ ด าเนิ นงานโครงการควรประสานให้ ห น่ว ยงาน
ต่างๆ จัดทาระบบฐานข้อมูลของบริษัทคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับบริการ
หรือ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอื่น ๆ ในรอบปี งบประมาณไว้ ส าหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามโครงการ

ค ณ ะ ผู้ ด า เนิ น ง า น โค ร ง ก า ร ค ว ร ป ร ะ ส า น ข อ
ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ก าชั บ
ผู้ประสานงานใช้ความละเอียดในการจัดส่งข้อมูล โดยคานึงถึง
คุณภาพของข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 4.1 ปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสารวจ External
และ Internal และแนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป (ต่อ)
ประเด็นปัญหา
๓. ข้ อ มู ล External ของบาง
หน่วยงานมีน้อยเกินไป ทาให้เกิด
ปั ญ หาต่อการทอดแบบสอบถาม
โดยวิธีส่ งไปรษณี ย์ ห รื อ โทรศั พ ท์
สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ไ ด้ จ านวนตั ว อย่ า ง
ตามที่กาหนด
๔. การเก็ บ ข้ อ มู ล Internal
ของบางหน่วยงานที่ไม่สามารถจัด
ประชุ ม ข้ า ราชการหรื อ บุ ค ลากร
ในสั ง กั ด เพื่ อ การร่ ว มตอบแบบ
ประเมิ น ได้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด
หลายๆประการของหน่ ว ยงาน
เช่น บุคลากรต้องออกปฏิบั ติงาน
นอกพื้นที่ ภารกิจประจ าที่ล้น มือ
ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
แต่ละคน เป็นต้น
๕. การเก็ บ ข้ อ มู ล External
ของหน่ ว ยงานที่ มี รู ป แบบการ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ด้ า น
การวางแผนและนโยบายค่อนข้าง
มีข้อจากัด เนื่องจากการใช้บริการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวัน
มี จ านวนน้ อ ย ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ห น่ ว ย ง า น ที่ มี รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนิ น งานแบบมี ศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชน (Counter Service)

แนวทางการดาเนินการในปีต่อไป
สานักงาน ป.ป.ท. และคณะผู้ดาเนินโครงการควรมีการชี้แจงให้ผู้
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ทราบอย่างชัดเจน ถึงขอบข่าย
และจานวนขั้นต่าของข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหน่วยงาน
สานักงาน ป.ป.ท. และคณะผู้ดาเนินโครงการควรมีการกาหนด
รูปแบบการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม Internal โดยวิธีการจัด
ประชุมบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ให้ ข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงานเล็งเห็ นถึงความสาคัญ
ของโครงการ โดยให้ถือว่าการเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในภารกิจ
ที่ต้องให้ความร่วมมือ

สานักงาน ป.ป.ท. ควรแยกรูปแบบการประเมินสาหรับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจแตกต่างกัน เช่น หน่วยงานที่มีศูนย์บริการประชาชน
และหน่วยงานที่เป็นหน่วยนโยบายและแผน เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าและความไม่ เสมอภาคของผลการประเมิ น ที่ ได้ จ ากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
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ส่วนที่ 5
ปฏิทินการดาเนินงาน
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กาหนดปฏิทิน การดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จานวนกลุ่ มเป้า หมาย และ
ระยะเวลาในการกาหนดส่งข้อมูลสาคัญไว้ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ปฏิทินการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่
กิจกรรม
31 ม.ค. 59 จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจา
หน่วยงาน โดยจัดทาเป็นไฟล์ Word
หรือ Excel ส่งทาง
ita2016@pacc.go.th (กรณีหน่วยงาน
ใดส่งแล้วไม่ต้องดาเนินการ)
15 ก.พ. 59 หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 500
ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้
ส่งข้อมูลทั้งหมด โดยจัดทาเป็นไฟล์
Word หรือ Excel ส่งทาง
ita2016@pacc.go.th)
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รายละเอียด
- ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด
- ที่อยู่หน่วยงาน (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ของหน่วยงาน
- e-mail (Line, Facebook ถ้ามี)
ข้ อ มู ล ผู้ รับ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ม า
ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานระหว่ า งวั น ที่ 1 เม.ย. 58 31 ม.ค. 59 (วงรอบต่ อ จากการประเมิ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
- ชื่อ-สกุล (ตาแหน่ง สังกัด (ถ้ามี))
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/สานักงาน
- e-mail (ถ้ามี)
ผู้ รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ ติดต่อราชการกั บ
ห น่ ว ย งาน เช่ น ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ
ขออนุมัติ/อนุญาต ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ เป็นคู่สั ญญา ผู้ ซื้อ
ซอง ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ
จากภารกิจของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย.
58 - 31 ม.ค. 59 (วงรอบต่อจากการประเมิน
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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ตารางที่ 5.1 ปฏิทินการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
วันที่

กิจกรรม

15 ก.พ. 59 หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จานวน 500 ราย (หากมีน้อย
กว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูล
ทั้งหมด โดยจัดทาเป็นไฟล์
Word หรือ Excel ส่งทาง
ita2016@pacc.go.th)

25 ก.พ. 59 เชิญหน่วยงานรับฟังการชี้แจง
การประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย จานวน 500 ราย (หากมี น้ อ ย
กว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 59
- ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด
- ที่อยู่หน่วยงาน (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/สานักงาน
- e-mail (ถ้ามี)
บุ ค ลากร หมายถึ ง ข้ าราชการ เจ้ าหน้ า ที่
พนั กงานราชการ ลู กจ้าง ฯลฯ สั งกัด หน่วยงาน
ที่ เข้ ารั บ การประเมิ น ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันที่ 31
มกราคม 2559 ทั้ งนี้ ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ส่ งข้อ มู ล
บุ ค ลากร จ านวน 500 ราย (หากมี น้ อ ยกว่ า
500 ราย ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล ทั้ งหมด) โดยนั ก วิจั ย จะ
ส า ร ว จ โด ย สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง (Sample Survey
Research) ด้ ว ยขนาดตั ว อย่ า งที่ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
จังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน
(สานักงานจังหวัด, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
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ตารางที่ 5.1 ปฏิทินการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
วันที่
กิจกรรม
26 ก.พ. 59 เชิ ญ ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มการ
ประชุ ม ชี้ แ จงการประเมิ น ITA
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อ.สามพราน จ.นครปฐม
29 ก.พ. – นักวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล
29 เม.ย. 59 จากแบบสารวจ Internal และ
External

31 พ.ค. 59 สิ้ น สุ ด การส่ ง ค าตอบตามแบบ
สารวจเชิงประจักษ์ (Evidence
– based) พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ า น
ประกอบ จ านวน 1 ชุ ด ต่ อ 1
ห น่ ว ย ง า น (นั บ จ า ก วั น
ประทับตราไปรษณีย์)

รายละเอียด
ส่วนราชการระดับกรม จานวน 14๘ หน่วยงาน
องค์การมหาชน จานวน 53 หน่วยงาน
(หน่วยงานละ 2 ท่าน)

- นักวิจัยติดต่อผู้ประสานงาน ITA ประจา
หน่วยงานเพื่อกาหนด วัน/เวลา/สถานที่
เก็บข้อมูลจากบุคลากรตามแบบสารวจ Internal
- นักวิจัยส่งแบบสารวจ External ทางไปรษณีย์
และสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ณ ที่ตั้งหน่วยงาน
สถานที่จัดส่ง สานักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
10700
*ไม่ต้องสาเนาส่งสานักงาน ป.ป.ท.*
ให้ ห น่ ว ยงานตอบค าถามโดยใช้ ข้ อ มู ล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เว้นแต่ข้อคาถามจะ
กาหนดให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้
ให้ ส่ งค าตอบตามแบบส ารวจฯ พร้อ มหลั กฐาน
ประกอบ จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน ภายใน
วั น ที่ 3 1 พ ฤษภ าคม 2 5 5 9 (นั บ จากวั น
ประทับตราไปรษณีย์)
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 5.1 ปฏิทินการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
วันที่
กิจกรรม
30 มิ.ย. 59 แจ้ ง ผลคะแนนเบื้ อ งต้ น ตาม
แ บ บ ส า ร ว จ เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์
(Evidence – based) ใ ห้ แ ก่
หน่วยงาน
15 ก.ค. 59 สิ้นสุดการส่งคาร้องอุทธรณ์ผล
คะแนน
30 ก.ย. 59 ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานสรุปผล
การประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้แก่สานักงาน ป.ป.ท.

รายละเอียด
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
- ติดตามรายละเอียดการดาเนินงานและดาวน์
โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.itapacc.com
- ผู้ประสานงานโครงการ
1) พันตารวจโทหญิง ปัทพรรณ กาจัดภัย โทร.
083 986 6026
2) นายวิชิต แย้มยิ้ม โทร. 094 481 5465
สานักงานโครงการ โทร. 02 412 3284 หรือ
Line ID: ITA2559

หน้า ๕๙
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ 6
ช่องทางการติดต่อประสานงานคณะที่ปรึกษาโครงการ
ในการติดต่อประสานกับโครงการสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์สานักงาน โทรสาร อีเมล
และโทรศัพท์มือถือของบุคลากรในหน่วยงาน โดยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้ประสานงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ข้อมูลได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานสูงสุด ดังนี้
6.1 การส่งเอกสารและข้อมูลสาคัญผ่านช่องทางการติดต่อ
สานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เลขที่ ๔๕๗/๓๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงบางขุนศรี เขตบางกองน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๓๒๘๔
โทรสาร ๐ ๒๘๖๔ ๙๓๒๘
อีเมล
ita2016@pacc.go.th
เว็บไซต์ www.itapacc.com
Facebook www.facebook.com/โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
Line ID ITA2559
6.2 การประสานกับคณะผู้ดาเนินงาน
คณะผู้ดาเนินงานเป็ นบุ คคลที่สามารถให้คาตอบในประเด็นข้อสงสั ยต่างๆ ที่หน่วยงาน
สามารถเข้าถึงและสอบถามได้โดยตรง ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
6.2.1 คณะผู้บริหารโครงการ
สามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาพรวมในการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1 คณะผู้บริหารโครงการ
ชื่อ – สกุล
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์

ตาแหน่ง
คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยตารวจ
หัวหน้าโครงการฯ
รองคณบดีคณะนิติวทิ ยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
รองหัวหน้าโครงการฯ

หน้า ๖๐
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ช่องทางการติดต่อ
06 1428 2891
sinloyma@gmail.com
06 1156 4951
woratouch_w@yahoo.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 6.1 คณะผู้บริหารโครงการ (ต่อ)
ชื่อ – สกุล
รศ.พ.ต.อ. โสรัตน์ กลับวิลา
รศ.พ.ต.อ.หญิงศิริวรรณ สุริยะฉาย

ตาแหน่ง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
คณะสังคมศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ช่องทางการติดต่อ
08 9155 7797
sorat44@hotmail.com
siriwan2502@yahoo.com

6.2.2

คณะที่ปรึกษาการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
สามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการตอบแบบ
ประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.๒ คณะที่ปรึกษาการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
หัวหน้าโครงการฯ
ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
อาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์วีระชน เปรมศรี
ที่ปรึกษาโครงการฯ
พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ กาจัดภัย สารวัตรสานักงานคณบดี
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
พ.ต.ท. ดร.ธิติ มหาเจริญ
กลุ่มงานคณาจารย์
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
พ.ต.ท.หญิง วงเดือน มุ่งชู
สารวัตรสานักงานคณบดี
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ร.ต.อ.หญิง สิตางศุ์ สุวรรณรักษ์
นักวิจัย
ร.ต.อ.หญิง พัชยาวดี มุ่งบุญ
นักวิจัย

หน้า ๖๑
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ช่องทางการติดต่อ
06 1428 2891
sinloyma@gmail.com
08 1850 2212
pewsriparinya@yahoo.com
08 1617 4403
08 3986 6026
esc3572@gmail.com
09 9195 4321
m_thiti@yahoo.com
08 1640 8298
noknoy49@hotmail.com
08 9520 2879
09 7043 8026

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

6.2.3

คณะที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดการประชุม
สามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประชุมและการจัดประชุมเพื่อให้คาปรึกษา
ต่างๆ ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.3 คณะที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดการประชุม
ชื่อ – สกุล
ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง

พ.ต.ท.หญิงอโนมา โรจนาพงษ์
ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค
ร.ต.ต.พิชิพล ราชคม

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ4)
กลุ่มงานคณาจารย์
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อาจารย์ (สบ2)
คณะสังคมศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผบ.หมู่ สง.
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผู้ช่วยนักวิจัย

ช่องทางการติดต่อ
09 4195 3592

08 4123 4017
pol.anoma@gmail.com
08 1560 8905
pakpoom_2547@hotmail.com
08 2823 3663
phichitphon_bess@hotmail.com

6.2.4

คณะที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
สามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผลคะแนน
และคาอธิบายเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.4 คณะที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ชื่อ – สกุล
อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์

ตาแหน่ง
อาจารย์/นักวิจัย

น.ส.วรรณวิภา ธงศรี

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.กัญญกานต์ ดามุณี

ผู้ช่วยนักวิจัย

หน้า ๖๒
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ช่องทางการติดต่อ
0 89307 6409
nunrada@gmail.com
08 5315 3807
wanwipa02@gmail.com
09 5097 6396
nakachi_new@hotmail.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

6.2.5 คณะที่ปรึกษาในการจัดส่งเอกสาร และการประสานงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล External และ Internal
สามารถให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ส่ ง เอกสารส าคั ญ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง
ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก External และ Internal ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.5 คณะที่ปรึกษาในการจัดส่งเอกสาร และการประสานงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล External และ Internal
ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

ตาแหน่ง

ช่องทางการติดต่อ

รองศาสตราจารย์
คณะสังคมศาสตร์และนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานหลักสูตรอาชญาวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
อาจารย์หลักสูตรอาชญาวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กลุ่มงานคณาจารย์
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

08 6308 3962
kanyajit@hotmail.com

08 9857 9859
chainoi9999@hotmail.com

อาจารย์มทุ ิตา มากวิจิตร์

อาจารย์ประจา
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย

นายวิชิต แย้มยิ้ม

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวณัฐธิดา

แซ่ด่าน

ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ดร.ชาติชาย มหาคีตะ
พ.ต.ท. ดร.ธิติ มหาเจริญ

ดร. ธเนศ เกษศิลป์

09 8180 4899
apadrphd@gmail.com
08 9924 7788
charl_guy@hotmail.com
09 9195 4321
m_thiti@yahoo.com

08 3123 6017
markvichitr@gmail.com
09 4481 5465
yaemyim1989@gmail.com
09 8080 7765
natthida7765@gmail.com

6.2.๖ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ facebook ไลน์ เป็นต้น ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้
ตารางที่ 6.๖ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ – สกุล
นางสาวธนรัตน์ เมฆบุตร

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
หน้า ๖๓
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ช่องทางการติดต่อ
09 9395 1924
suphantun@gmail.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ก
หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๖๔
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ข
แบบสารวจความคิดเห็น
Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ โดยใช้ แ บบประเมิ น ซึ่ งได้ รั บ กำรออกแบบเพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ งระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสารวจสามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ และ
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือ
ใช้เพื่อกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงาน
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก
คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำนดังต่อไปนี้ เป็นกำรถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเท่ำนั้น
DQ1. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทใด
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ประเภททั่วไป
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
ประเภทวิชำกำร
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
ประเภทอำนวยกำร
 ระดับต้น
ประเภทบริหำร
 ระดับต้น
DQ2. กรุณาระบุเพศของท่าน

 ปฏิบัติงาน – อาวุโส

 ทักษะพิเศษ

 ปฏิบัติการ – ชานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ
 ระดับสูง
 ระดับสูง
 ชาย

 หญิง

DQ3. ท่านทางานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ากว่า 5 ปี

 5 – 10 ปี

 11 – 20 ปี

 มากกว่า 20 ปี

กรุณำตอบคำถำมดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงำนของท่ำน
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อคำถำม
Q1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยดึ มั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านทีม่ จี ิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

-2ข้อ
ข้อคำถำม
Q3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านทีย่ ดึ ถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตนและไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q4. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยนื หยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q5. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด
Q6. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจานวน
(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q7. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q8. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยดึ มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร มีจานวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
ข้อ
ข้อคำถำม
Q9. บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรูถ้ ึงแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด
Q10. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงานของท่านมีการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
แก่บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
Q12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บคุ ลากรภายในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด
Q13. หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหน่วยงานของท่านมีการทางานอย่างเป็นอิสระ
มากน้อยเพียงใด
Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานของท่านสามารถป้องกัน
การทุจริตได้มากน้อยเพียงใด
Q15. หน่วยงานของท่านมีการนาผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้ำงมำก

มำก

-3ข้อ
ข้อคำถำม
Q16. หน่วยงานของท่านมีการติดตามตรวจสอบผู้กระทาการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
Q17. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระทาการทุจริต (การพิจารณาและการกาหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากน้อยเพียงใด

ไม่มี

น้อย

ค่อนข้ำงมำก

มำก

Q18. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณมากเกินความจาเป็นหรือ
ใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q19. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q20. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรีย่ ไร การขอรับบริจาค การอานวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q21. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน
งานศพ งานมงคล ฯลฯ ที่มมี ูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q22. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก

กำรบริหำรงำนบุคคล
ข้อ
ข้อคำถำม
Q23. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใด
Q24. ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทางานและ
เพื่อนร่วมงานมากน้อยเพียงใด
Q25. หน่วยงานของท่านประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

Q26. ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในหน่วยงานของท่าน
ส่งผลต่อการคัดเลือกการบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นมากน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้างมาก
 ส่งผลมาก
Q27. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว มีผลดี คุ้มค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างคุ้มค่า
 คุ้มค่า

-4Q29. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่านเห็นว่าวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มคี วามรูแ้ ละความสามารถให้อยู่ปฏิบตั ิงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ
Q33. หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างโปร่งใส
 โปร่งใสมาก
Q34. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่
 ไม่คานึงถึงความคุ้มค่า  คานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างมาก
 คานึงถึงมาก
Q35. หน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทางานล่วงเวลา หรือการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทางมากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q36. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
Q37. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้างน้อย
 มีอิสระค่อนข้างมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มกี ารเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด
 เปิดโอกาสน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างมาก
 เปิดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รบั คาสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คาสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรมากน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมาก
 ค่อนข้างไม่เป็นธรรม
 ค่อนข้างเป็นธรรม
 เป็นธรรมมาก
Q40. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มากน้อยเพียงใด
 คานึงถึงน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างมาก
 คานึงถึงมาก
Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบตั ิตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทางาน
หรือความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก
Q43. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงานหรือมีการติดตามผลการดาเนินงานของท่านหรือไม่
 มีการติดตามน้อย
 มีการติดตามค่อนข้างน้อย  มีการติดตามค่อนข้างมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทางานมากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q45. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน

------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ
สำนักงำน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ : แบบส ารวจความคิ ด เห็ น Internal Integrity & Transparency Assessment
สาหรั บการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรประเภทข้าราชการตารวจและข้าราชการ
ทหาร จะมีข้อแตกต่างจากแบบสารวจ Internal ของบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนทั่วไปใน
ส่วนของข้อคาถาม Q1 เนื่องจากความแตกต่างกันเรื่องการกาหนดตาแหน่งชั้นยศตามสายบังคับ
บัญชา

หน้า ๗๑

www.itapacc.com

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ค
แบบสารวจความคิดเห็น
External Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้า ๗๒

www.itapacc.com

แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ โดยใช้ แ บบประเมิ น ซึ่ งได้ รั บ กำรออกแบบเพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ งระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสารวจสามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ และ
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือ
ใช้เพื่อกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงาน
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือกและ/หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
 ดัชนีควำมโปร่งใส
ข้อ
Q1.

ข้อคำถำม

ไม่ชัดเจน

ค่อนข้ำง
ไม่ชัดเจน

ค่อนข้ำง
ชัดเจน

ชัดเจนมำก

หน่วยงานนี้ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม่
Q2. หน่วยงานนี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ
เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ
ชัดเจนหรือไม่
Q3. หน่วยงานนี้ มีการเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้
ในการให้บริการต่างๆ ชัดเจนหรือไม่
Q4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้บริการ
เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ชัดเจนหรือไม่
Q5. ช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ
Q6. หน่วยงานนี้ ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 ช้ามาก
 ค่อนข้างช้า
 ค่อนข้างเร็ว
 เร็วมาก
Q7. หน่วยงานนี้ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่
 เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้าง
 ค่อนข้างไม่เลือกปฏิบัติ
 ไม่เลือกปฏิบัติ
Q8. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานนี้ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ
 ค่อนข้างพึงพอใจ
 พึงพอใจมาก

-2Q9.

หน่วยงานมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก
 ค่อนข้างสะดวก
 สะดวกมาก
Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านติดต่อหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพราะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สาคัญ
 กลัวผลกระทบภายหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อ

ข้อคำถำม

ไม่มีเลย

มีค่อนข้ำง มีค่อนข้ำง
น้อย
มำก

มีมำก

Q10.–1 หน่วยงานนี้ ได้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของท่าน
อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา
กระบวนการรับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10.–2 หน่วยงานนี้ มีการติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านมากน้อยเพียงใด
Q10.–3 การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งผลดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด
Q11. หน่วยงานมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่
 ไม่มี
 มี

 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
Q12. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้างไม่พร้อม
 ค่อนข้างพร้อม
 พร้อม
Q13. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ทางานรวดเร็ว และมุ่งผลสาเร็จของงาน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน

 กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยนิ /รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ
ตามหน้าที่หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
มีค่อนข้ำง มีค่อนข้ำง
ข้อ
ข้อคำถำม
ไม่มีเลย
มีมำก
น้อย
มำก
Q15. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน มีการรับเงินพิเศษ เรีย่ ไร
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา
Q16. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มี
การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว
Q17. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สาหรับตนเองและพวกพ้อง
หรือบุคคลอื่น

-3 ประสบกำรณ์กำรทุจริต
(คาตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรายละเอียด
Q19. สิ่งที่ท่านต้องการแนะนาให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทาการทุจริตต่อหน้าที่
1.
2.
3.

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์
SQ1.
SQ2.
SQ3.
SQ4.

อายุ
ปี
เพศ
 ชาย
 หญิง
ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
SQ5. ประเภทงาน/ธุรกิจ
 ภาคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคการค้า เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง สุขภาพ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้า เคมีภณ
ั ฑ์ ยานยนต์ เหล็ก เครื่องเรือน
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องประดับ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง อื่นๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 50,000 บาท
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.

 50,000 บาทขึ้นไป

2.

------------------------------------------------------------ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สำนักงำน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ง
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้า ๗๖

www.itapacc.com

แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ งชำติ ด ำเนิ น กำรส ำรวจระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ งระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อองค์กร
สำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงำน
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบสำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสาหรับหน่วยงาน
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
และส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสาหรับตอบเฉพาะข้อคาถาม
ที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
มีระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคาถามที่ไม่ได้ระบุคาว่า “ภารกิจ
หลัก” หมายถึงการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
3. ข้อคาถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ
“ภารกิจหลัก” ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบสารวจฯ มาตอบคาถาม
4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคาถาม ทั้งนี้
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สาหรับการตอบข้อคาถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ
โดยระบุชื่อเอกสาร
5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐ ใช้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบสารวจฯ จากคู่มือคาอธิบายแบบสารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดาเนินการตอบแบบสารวจฯ
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มี
ไม่มี
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงการ


2.2 งบประมาณ


2.3 ผู้ซื้อซอง


2.4 ผู้ยื่นซอง


2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก


มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (โครงการที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT
ให้กับ
ผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่ำงไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
มากกว่า
5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่


กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มี

ไม่มี





















 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจั ดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
ไม่มี
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.


2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ





4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารคู่มือ
 บัตรคิวการให้บริการ
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)
และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน หรือไม่

มี

ไม่มี









มีหลักฐำน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการให้บริการ
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
ไม่มี
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่





มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานประเมินผล
 รายงานติดตามผลการดาเนินงาน
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
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5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงาน
 รายงานการประชุม
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีข้อมูล ตามภารกิจหลั กตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่ อสั งคม
(Social Media) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
ของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐำน คือ
4.2 วารสาร
มีหลักฐำน คือ

มี


ไม่มี






















-8ประเด็นคำถำม
4.3 จุลสาร
มีหลักฐำน คือ
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐำน คือ
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐำน คือ
4.6 วิทยุ
มีหลักฐำน คือ
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐำน คือ
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐำน คือ
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ

มี


ไม่มี
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มี
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ



กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่มี






 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์


ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
ไม่มี
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ


ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการปรับปรุงระบบการทางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

หน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
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มี

มีหลักฐำน คือ
 เอกสารผลการดาเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไม่มี



 อื่นๆ โปรดระบุ
EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือ
แนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ผลการดาเนินงานของกลุ่ม
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ
-------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ช.
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558
โทรสำร 0 2282 0560





เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก จ
แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า ๘๘

www.itapacc.com

แบบ ITA 001.1
แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม (ส่วนกลำง) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/หน่วยงำน ......................................................
ลำดับที่

ชื่อกรม/หน่วยงำนและทีอ่ ยู่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งผู้ประสำนงำน

หมำยเหตุ : สำหรับหน่วยงำนสังกัดกระทรวง ให้รวบรวมจัดส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA
ของส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัด หน่วยงำนละ 2 คน ในภำพรวมระดับกระทรวง

โทรศัพท์/E-mail

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน
และแบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

หน้า ๙๐

www.itapacc.com

ข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อส่วนราชการ ...........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน ITA ……………………………………………………………… โทรศัพท์ .............................................................
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ทีอ่ ยู่
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์

โทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ : ให้ดำเนินกำรส่ง File Excel นี้ มำทำง E-mail : ita2016@pacc.go.th ไม่ต้อง Scan เป็น PDF
(ระบุ "หัวเรือ่ ง" ทีส่ ่ง E-mail) ขึ้นต้นชื่อหน่วยงำน พร้อมกับชื่อ File ทีส่ ่ง ตัวอย่าง สำนักงำนนำยกรัฐมนตรี_รำยชื่อบุคลำกร (internal) และรำยชื่อผู้รับบริกำรฯ (External)

ข้อมูลผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบประเมิน External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อส่วนราชการ ...........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน ITA ……………………………………………………………… โทรศัพท์ .............................................................
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ตดิ ต่อ)

ชื่อบริษัท (ถ้ามี)

ทีอ่ ยู่
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์

โทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ : ให้ดำเนินกำรส่ง File Excel นี้ มำทำง E-mail : ita2016@pacc.go.th ไม่ต้อง Scan เป็น PDF
(ระบุ "หัวเรือ่ ง" ทีส่ ่ง E-mail) ขึ้นต้นชื่อหน่วยงำน พร้อมกับชื่อ File ทีส่ ่ง ตัวอย่าง สำนักงำนนำยกรัฐมนตรี_รำยชื่อบุคลำกร (internal) และรำยชื่อผู้รับบริกำรฯ (External)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ช
รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า ๙๓

www.itapacc.com

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030

ส่วนรำชกำรระดับกรม
สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงำนในบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กระทรวงกลำโหม
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอำกำศ
กรมรำชองครักษ์
กระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร
กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060

ส่วนรำชกำรระดับกรม
กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ
กรมพลศึกษำ
กรมกำรท่องเทีย่ ว
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมกำรข้ำว
กรมชลประทำน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
กรมพัฒนำทีด่ ิน
กรมวิชำกำรเกษตร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กรมหม่อนไหม
กระทรวงคมนำคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กรมเจ้ำท่ำ
กรมกำรขนส่งทำงบก
กรมท่ำอำกำศยำน
กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวงชนบท
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090

ส่วนรำชกำรระดับกรม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมทรัพยำกรน้ำ
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
กรมป่ำไม้
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพ์ ืช
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กรมอุตุนิยมวิทยำ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
กระทรวงพลังงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
กรมกำรค้ำภำยใน
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
กรมกำรปกครอง
กรมกำรพัฒนำชุมชน
กรมทีด่ ิน
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
ส่วนรำชกำรระดับกรม
00091
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
00092
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กระทรวงยุตธิ รรม
00093
สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
00094
กรมคุมประพฤติ
00095
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
00096
กรมบังคับคดี
00097
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
00098
กรมรำชทัณฑ์
00099
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
00100
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
00101
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
00102
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
00103
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงแรงงำน
00104
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
00105
กรมกำรจัดหำงำน
00106
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
00107
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
00108
สำนักงำนประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
00109
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
00110
กรมกำรศำสนำ
00111
กรมศิลปำกร
00112
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
00113
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
00114
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
00115
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
00116
สำนักงำนปรมำณูเพือ่ สันติ
กระทรวงศึกษำธิกำร
00117
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
00118
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
00119
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
00120
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
ส่วนรำชกำรระดับกรม
00121
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงสำธำรณสุข
00122
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
00123
กรมกำรแพทย์
00124
กรมควบคุมโรค
00125
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
00126
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
00127
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
00128
กรมสุขภำพจิต
00129
กรมอนำมัย
00130
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กระทรวงอุตสำหกรรม
00131
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
00132
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
00133
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
00134
กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและกำรเหมืองแร่
00135
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
00136
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
00137
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ส่วนรำชกำรทีไ่ ม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง
00138
สำนักรำชเลขำธิกำร
00139
สำนักพระรำชวัง
00140
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
00141
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
00142
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
00143
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
00144
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
00145
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
00146
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (เพิ่มเติม)
00147
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
กระทรวงพำณิชย์ (เพิ่มเติม)
00148
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
01001
01002
01003
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01014
01015
01016
01017
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024

ส่วนรำชกำรระดับองค์กำรมหำชน
สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ทีพ่ ิเศษเพือ่ กำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่ ิน
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
กระทรวงกลำโหม
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ำน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ทีส่ ูง
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงพลังงำน
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน
กระทรวงพำณิชย์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ
กระทรวงยุตธิ รรม
สถำบันเพือ่ กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร
หอภำพยนตร์

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับที่/รหัสหน่วยงำน
ส่วนรำชกำรระดับองค์กำรมหำชน
01025
ศูนย์คุณธรรม
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
01026
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
01027
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
01028
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
01029
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
01030
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
01031
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
01032
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
01033
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
01034
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
01035
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงสำธำรณสุข
01036
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
01037
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
01038
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัตเิ ฉพำะ
01039
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
01040
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
01041
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
01042
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
01043
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01044
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
01045
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
01046
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01047
คุรุสภา
01048
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
01049
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
01050
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
01051
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
01052
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
01053
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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ภำคเหนือ 9 จังหวัด
ลำดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

จังหวัด
เชียงราย

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

รหัสหน่วยงำน
0101
0102
0103

เชียงใหม่

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0201
0202
0203

น่าน

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0301
0302
0303

พะเยา

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0401
0402
0403

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0501
0502
0503

ลาปาง

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0701
0702
0703

ลาพูน

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0801
0802
0803

อุตรดิตถ์

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0901
0902
0903

แพร่

แม่ฮ่องสอน

หน่วยงำน

0601
0602
0603
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ลำดับที่
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

จังหวัด

หน่วยงำน

กาฬสินธุ์

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

รหัสหน่วยงำน
1001
1002
1003

ขอนแก่น

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1101
1102
1103

ชัยภูมิ

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1201
1202
1203

นครพนม

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1301
1302
1303

นครราชสีมา

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1401
1402
1403

บึงกาฬ

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1501
1502
1503

บุรีรัมย์

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1601
1602
1603

มหาสารคาม

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1701
1702
1703

มุกดาหาร

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1801
1802
1803

ยโสธร

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1901
1902
1903

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ลำดับที่
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

จังหวัด

หน่วยงำน

ร้อยเอ็ด

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

รหัสหน่วยงำน
2001
2002
2003

เลย

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2101
2102
2103

สกลนคร

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2201
2202
2203

สุรินทร์

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2301
2302
2303

ศรีสะเกษ

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2401
2402
2403

หนองคาย

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2501
2502
2503

หนองบัวลาภู

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2601
2602
2603

อุดรธานี

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2701
2702
2703

อุบลราชธานี

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2801
2802
2803

อานาจเจริญ

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2901
2902
2903

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด
ลำดับที่
30

31

จังหวัด

หน่วยงำน

กำแพงเพชร

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
3001
3002
3003

ชัยนำท

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3101
3102
3103

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์
ำรส่ดวนจังหวัด
1.สำนักกำรบริ
งำนจัหงหวั

3201
3202
3203
3204
3301

2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3302
3303

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์
ำรส่ดวนจังหวัด
1.สำนักกำรบริ
งำนจัหงหวั

3401
3402
3403
3404
3501

32

นครนำยก

33

นครปฐม

34

นครสวรรค์

35

นนทบุรี

2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3502
3503

ปทุมธำนี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3601
3602
3603

1.สำนักงำนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์
ำรส่ดวนจังหวัด
1.สำนักกำรบริ
งำนจัหงหวั

3701
3702
3703
3704
3801

พิจิตร

2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3802
3803

พิษณุโลก

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3901
3902
3903

36

37

38

39

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด
ลำดับที่
40

41

42

จังหวัด

หน่วยงำน

เพชรบูรณ์

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
4001
4002
4003

ลพบุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4101
4102
4103

สมุทรปรำกำร

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4201
4202
4203

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์
ำรส่ดวนจังหวัด
1.สำนักกำรบริ
งำนจัหงหวั

4301
4302
4303
4304
4401

43

สมุทรสงครำม

44

สมุทรสำคร

2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4402
4403

สิงห์บุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4501
4502
4503

สุโขทัย

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4601
4602
4603

สุพรรณบุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4701
4702
4703

สระบุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4801
4802
4803

อ่ำงทอง

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4901
4902
4903

45

46

47

48

49

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด
ลำดับที่
50

จังหวัด
อุทัยธำนี

หน่วยงำน
1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
5001
5002
5003

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันออก 7 จังหวัด
ลำดับที่
51

52

53

54

55

56

57

จังหวัด
จันทบุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
5101
5102
5103

ฉะเชิงเทรำ

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5201
5202
5203

ชลบุรี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5301
5302
5303

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5401
5402
5403

ระยอง

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5601
5602
5603

สระแก้ว

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5701
5702
5703

ตรำด

ปรำจีนบุรี

หน่วยงำน

5501
5502
5503

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันตก 5 จังหวัด
ลำดับที่

กาญจนบุรี

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

รหัสหน่วยงำน
5801
5802
5803

59

ตาก

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

5901
5902
5903

60

1.สานักงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

6001
6002
6003

1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
1.สานักงานจังหวัด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

6101
6102
6103

58

61

62

จังหวัด

เพรชบุรี

ราชบุรี

หน่วยงำน

6201
6202
6203

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคใต้ 14 จังหวัด
ลำดับที่

หน่วยงำน
1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
6301
6302
6303

ชุมพร

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6401
6402
6403

65

ตรัง

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6501
6502
6503

66

1.สำนักงำนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6601
6602
6603

67

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6701
6702
6703

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์
ำรส่ดวนจังหวัด
1.สำนักกำรบริ
งำนจัหงหวั

6801
6802
6803
6804
6901

63

64

จังหวัด
กระบี่

นรำธิวำส

68

ปัตตำนี

69

พังงำ

2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6902
6903

พัทลุง

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7001
7002
7003

ภูเก็ต

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7101
7102
7103

ระนอง

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7201
7202
7203

70

71

72

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคใต้ 14 จังหวัด
ลำดับที่
73

74

75

76

จังหวัด

หน่วยงำน
1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

รหัสหน่วยงำน
7301
7302
7303

สงขลำ

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7401
7402
7403

สุรำษฏ์ธำนี

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7501
7502
7503

ยะลำ

1.สำนักงำนจังหวัด
2.สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7601
7602
7603

สตูล

