คํานํา
การจัดทําคูมือการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับหนวยงานที่เ ขารับ
การประเมิ น ฉบั บนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อ สรา งรู ค วามเข า ใจใหกั บหน วยงานที่ เ ข า รับ การประเมิ น ทราบ
ประกอบดวย กรอบแนวคิด รายละเอียดของดัช นี รายละเอียดของตัวชี้วัด วิธีก ารประเมิน เกณฑก ารให
คะแนน กลุมหนวยงานเปาหมายในการประเมิน ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งขอสังเกตในการดําเนิน งาน ซึ่ง
ในการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ เปนการประเมินผลเชิงบวกโดยมิไดเปนการมุงหวังการประเมินในเชิง ตรวจสอบ ทั้ง เปน การ
สรางพันธมิตรในการยกระดับคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ บนพื้น ฐาน
ความรวมมืออันดีระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่เขารับการประเมิน
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 สํานัก งาน ป.ป.ช. ไดมีก ารปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการประเมิน โดยการผนวกหลัก การประเมิน เชิง ภาพลั ก ษณ (Perception - Based) และการ
ประเมิน หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidence - Based) จากความพรอ มดานขอ มูล เอกสาร/หลัก ฐานอางอิง ที่
เกี่ยวของเขาดวยกัน นํามากําหนดกรอบแนวคิด วิเคราะห สัง เคราะห จําแนกดัช นี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ยอ ย และ
ประเด็น ขอ คําถามใหมีค วามสอดคล อ งกับประเด็น สํ ารวจ ครอบคลุม และครบถวนตามกรอบแนวคิด การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง ประกอบดวย 5 ดัช นี คือ ดัช นี
ความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีคุณธรรมการใหบริก ารของหนวยงาน ดัช นีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมใน
องคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยใชแบบสํารวจที่มีมาตรฐาน ทั้ง 3 แบบ คือ แบบสํารวจ
Internal แบบสํารวจ External และแบบสํารวจหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ Evidence - Based เปน เครื่อ งมือ ใน
การประเมิน ทั้งนีเ้ พื่อใหผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะจัดทําหวัง เปน อยางยิ่ง วา การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ จะ
เปน เครื่อ งมือ เพื่อ ใชวัด ระดับความโปรง ใสของหนวยงานภาครัฐที่จะเปน ที่ยอมรับในระดับสากล และใน
ขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยจะไดใชประโยชนจากการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใส
มาเปนแนวทางปฏิบัติเ พื่อ แกไข ปรับปรุง และพัฒ นาการปฏิบัติร าชการ เพื่อ ยกระดับคุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหมีความโปรงใสยิ่ง ขึ้น และบรรลุ วิสัยทัศ น ยุทธศาสตรช าติวาดว ยการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตตอไป
คณะจัดทํา
พฤษภาคม 2558

I

สารบัญ
หนา
บทที่ 1
1.1 หลักการและเหตุผล
1.1.1 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
1.1.2 ความรวมมือในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกับสาธารณรัฐเกาหลี
1.1.3 การบูรณาการเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
1.2 วัตถุประสงคของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.4 ขอบเขตดานวิธกี ารศึก ษา
1.5 ประโยชนที่ค าดวาจะไดรับ

1

2.1 แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยภาครัฐ
2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
2.2.1 ดัชนีความความโปรงใส
2.2.2 ดัชนีความพรอมรับผิด
2.2.3 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน
2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2.2.5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
2.3 วิธีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
2.3.1 กลุมประชากรเปาหมาย การเลือกตัวอยาง และขนาดตัวอยาง
2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2.4 เกณฑการใหคะแนน

7

3.1 หนวยงานเปาหมายในการประเมิน
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.2.1 กอนการดําเนินงาน
3.2.2 ระหวางการดําเนินงานรวบรวมขอ มูล
3.2.3 หลังการดําเนินงานรวบรวมขอมูล

29
30
30
31
31

1
2
3
5
5
6
6

บทที่ 2
10
10
13
15
17
20
24
24
26
26
27

บทที่ 3

I

II

สารบัญ (ตอ)
หนา
3.3 ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

32

ขอแนะนํา

35

บทที่ 4
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสํารวจความคิดเห็น
Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

37

ภาคผนวก ข แบบสํารวจความคิดเห็น
External Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

67

ภาคผนวก ค แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence – based Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

73

ภาคผนวก ง คําอธิบายแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment

85

ภาคผนวก จ รายชื่อหนวยงานที่เ ขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

105

ภาคผนวก ฉ แบบกรอกขอมูลผูประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

133

ภาคผนวก ช แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงานและ
แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

137

I

บทที่ 1
1.1 หลักการและเหตุผล
1.1.1 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว ยงาน
ภาครัฐ
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อ ป พ.ศ. 2545 และการประกาศใชพ ระราชกฤษฎีก า
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน วยงานภาครัฐไดมีก ารปรับตัวเพื่อ ให
สอดคลองกับยุคสมัยและตอบสนองตอ ความตอ งการของประชาชนอยางตอ เนื่อ ง มีก ารนําแนวคิด วิธีก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใชในการบริหารราชการแผน ดิน
อยางไรก็ตามตลอดชวงเวลากวา 1 ทศวรรษที่ผา นมา ยัง คงมีขาวการดําเนิน งานที่ขาดความโปรง ใสและการ
รองเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหนวยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอยางตอ เนื่อ ง ประกอบกับการที่
ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองคก ารเพื่อ ความ
โปรง ใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่ ง ที่ผานมามีคา คะแนนค อ นขางต่ํามาโดยตลอด
ลาสุดประเทศไทยมีคาคะแนนภาพลักษณการทุจริต ประจําป 2557 อยูที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เขารวมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก
สํานัก งานคณะกรรมการปอ งกั น และปราบปรามการทุจริต แห ง ชาติ (สํานัก งาน ป.ป.ช.)
ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาการทุจริตภายในประเทศ ทั้งในแงจํานวนคดีก ารทุจริต และในแงทัศ นคติก าร
รับรูของประชาชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนตางประเทศ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2552 สํานัก งาน ป.ป.ช. จึง ได
เริ่มศึก ษากรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ เ กี่ยวข อ งและเครื่ อ งมือ การวั ด ระดั บความโปรง ใสของหนว ยงานภาครั ฐ
โดยในป พ.ศ. 2553 ไดเริ่มทดสอบใชเ ครื่อ งมือ การประเมิน ความโปรง ใสกับหนวยงานภาครัฐ 8 หนวยงาน
ผลการทดลองใชเครื่องมือดังกลาว นํามาสูการพัฒนากรอบแนวคิด ในการประเมิน ผลความโปรง ใสที่ส ามารถ
ใชเปนเครื่องมือทางการบริหารในการขับเคลื่อ นหนวยงานภาครัฐใหมีก ารดําเนิน งานตามหลัก ธรรมาภิบาล
และกระบวนการเชิง ยุทธศาสตร (Strategic Management) ที่มีค วามโปรง ใสมากยิ่ง ขึ้น รวมถึง ใหทราบถึง
ระดับความโปรงใสในการดําเนิน งานตามภารกิจหลัก ของหนวยงานโดยเรียกเครื่อ งมือ นี้วา “ดัช นีวัด ความ
โปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)” ซึ่ง เปน
การประเมิน หนวยงานภาครั ฐระดับกรมหรือ เที ยบเทาจากเอกสารหลัก ฐานการดําเนิน งานเชิ ง ประจัก ษ
(Evendence-based) ทีอ่ ยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมาใชในการประเมิน ระดับความโปรง ใสและ
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ตอ มาในป พ.ศ. 2554 ไดทําการ
ประเมิน หนว ยงานภาครั ฐนํารอ ง 45 หนวยงาน มีคาคะแนนความโปร ง ใสเฉลี่ย 65.99 คะแนน จากนั้ น
ในป พ.ศ. 2555 ไดดํ าเนิน การปรับ ปรุ ง และพัฒ นาดัช นีวั ด ความโปร ง ใสของหน วยงานภาครัฐ อีก ครั้ ง
โดยในครั้ง นี้มีห นวยงานภาครัฐ เขาร วมการประเมิน จํานวน 110 หนวยงาน มีคา คะแนนความโปรง ใส
เฉลี่ย 61.67 คะแนน
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1.1.2 ความรว มมือ ในการพั ฒนาระบบการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกับสาธารณรัฐเกาหลี
ในหวงเวลาเดียวกันกับที่ไดมีก ารพัฒ นาดัช นีวัด ความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงาน
ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดทําการศึกษาคนควาองคความรูจากประเทศตางๆ เพื่อ สรางเครื่อ งมือ วัด ระดับ
การทุจ ริต ทั้ง จากความคิ ด เห็น และประสบการณ โ ดยตรงของประชาชน (Perception-based) และจาก
หลักฐานการดําเนินงานเชิง ประจัก ษ (Evidence-based) โดยเมื่อ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2552 ไดมีก ารลงนาม
ในบัน ทึก ขอ ตกลงความรว มมือ กับคณะกรรมการตอ ตานการทุจริต และสิทธิพ ลเมือ ง สาธารณรั ฐเกาหลี
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) ซึ่ง เปน การลงนามระหวางประธานกรรมการ
ป.ป.ช. กับ ประธานกรรมการตอตานการทุจริต และสิทธิพ ลเมือ ง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัต ถุประสงคเ พื่อ
สรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรตลอดจนพัฒนาโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสระหวาง
ทั้งสองฝายรวมกัน ภายใตความมุงหมายที่จะสนับสนุน ใหเ ปาหมายหลัก ในการปอ งกัน และตอ ตานการทุจริต
ของทั้งสองฝายประสบความสําเร็จ
ภายหลังจากที่ไดมีก ารลงนามในบัน ทึก ขอ ตกลงความรวมมือ ทั้ง สองหนวยงานตางก็ไดมีก าร
จัด ประชุมเชิง ปฏิบั ติก ารเพื่อ แลกเปลี่ย นเรียนรูเ กี่ยวกับ ระบบการประเมิ น คุณ ธรรมในการดําเนิน งาน
ของหน วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: IA) อยา งตอ เนื่ อ งและไดมีก ารดําเนิน งานที่สําคัญ รวมกั น
ภายใตขอบเขตความรวมมือในชวงระยะเวลา 3 ป ตามกรอบระยะเวลาของบันทึกความเขาใจ ดังนี้
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “Integrity Assessment I” ณ ประเทศไทย
เมื่อป พ.ศ. 2553
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “Integrity Assessment II” ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อป พ.ศ. 2553
 การประชุ มสัมมนาเชิง ปฏิ บัติก าร ในหัว ข อ “การปฏิบัติ ต ามมาตรการการป อ งกั น
การทุจริตภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต” ณ ประเทศไทย
ป พ.ศ. 2554
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับระบบการประเมิน คุณ ธรรมการดําเนิน งานหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity Assessment: IA) รวมถึง การรายงานความกาวหนาในการพัฒ นา
ระบบดั ง กลาวและสอบถามความคิด เห็น จากสาธารณรัฐ เกาหลี ผา นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒ นาใหส อดคลอ งกับบริบทของประเทศ
ไทย แลวสรางเครื่องมือการประเมินผลที่วัดระดับคุณธรรมในการดําเนิน งานและการทุจริต ของประเทศไทย
โดยเรียกเครื่องมือนี้วา “การประเมินคุณธรรมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: IA)”
เพื่อทําการสํารวจความคิดเห็นและประสบการณของประชาชน ทั้ง ในเรื่อ งความโปรง ใสและความเปน ธรรม
ในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ การปฏิบัติง านตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ
ตลอดจนประสบการณหรือการรับรูเกี่ยวกับการจายหรือ เรียกรับสิน บนจากเจาหนาที่รัฐ ขอ มูล ที่ไดจากการ
สํารวจจะนํามาวิเคราะหอยางเปนระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนที่ไดรับ แลวจัด ทําเปน รายงาน
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ผลการประเมินเพื่อใชในการใหคําปรึกษาชวยเหลือ หนวยงานที่มีค ะแนนการประเมิน ผลระดับคุณ ธรรมการ
ดําเนินงานที่ต่ํากวามาตรฐานใหมีการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
ตอ มาเมื่ อ วัน ที่ 20 มี น าคม 2556 ได มีก ารจัด พิธีล งนามตอ อายุ บัน ทึ ก ความเขาใจระหวา ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี ณ สํานัก งาน
คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายปานเทพ กลาณรงคราญ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. รวมลงนามกับ Mr. Jae Yoon Park รองประธานกรรมการตอ ตานการทุจริต และ
สิท ธิ พ ลเมื อ ง สาธารณรั ฐเกาหลี และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง
สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนีย้ ังเปนการติด ตามผลความรวมมือ ทางวิช าการระหวางสํานัก งาน ป.ป.ช. และ
สํานัก งานคณะกรรมการตอ ต านการทุจริต และสิทธิ พ ลเมือ ง โดยไดมีก ารจัด ประชุมในหัวขอ การพัฒ นา
แบบจําลองที่ใชในการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)
1.1.3 การบูรณาการเปนระบบการประเมินคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการตอ ตานการทุจริต
ทั้งของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานคณะกรรมการตอตานการทุจริต และสิทธิพ ลเมือ ง สาธารณรัฐเกาหลี
จึงไดมีมติบูรณาการเครื่องมือ การประเมิน โดยในการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง ที่ 304-51/2554
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเ ห็น ชอบ “ใหสํานัก /สถาบัน /ศูน ยในสัง กัด สํานัก งาน ป.ป.ช.
ศึกษาและเตรียมความพรอมตามดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สําหรับการประเมิน ผล
ตอ ไป และอนุมัติก ารปรับแผนปฏิบัติก ารตามโครงการพัฒ นาดั ช นีวัด ความโปรง ใสของหนวยงานภาครั ฐ
พ.ศ. 2554 ตามที่เ สนอ ทั้ง นี้ โครงการพัฒ นาดัช นีวัด ความโปรง ใสของหนวยงานภาครัฐ (Transparency
Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการประเมิน คุณ ธรรมการดําเนิน งาน (Integrity
Assessment) ดังนั้น เมื่อดําเนินการตามโครงการทั้ง สองเสร็จเรียบรอ ยแลว ควรที่จะนําผลการดําเนิ น การ
มาบูรณาการรวมกัน”
กลาวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัด ความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐเปน
เครื่องมือตอตานการทุจริตที่ใชในการประเมิน ความพยายามของหนวยงานภาครัฐ ในการตอ ตานการทุจริต
(measure anti-corruption efforts) จากขอ เท็จจริง ในการดําเนิ น งานที่ส ามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดําเนินงานเปนเครื่องมือ ตอ ตานการทุจริต ที่ใชวัด ระดับ
การทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมิน ผลจากการรับรูหรือ
ประสบการณตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ดัง นั้น เพื่อ ดึง จุด แข็ง ของทั้ง สองระบบ
มาใชและเพื่อใหเกิด ความสมดุล ในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึง ไดมีมติบูร ณาการเครื่อ งมือ การ
ประเมิน ที่ใ ชในการต อ ตานการทุจริต ทั้ง สองระบบเข าดวยกัน แลวเรียกเครื่อ งมือ ใหมวา “การประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA)”
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ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ ไดนํามา
ทดลองใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 โดยทดลองประเมิน หนวยงานภาครัฐ 4 ประเภท ไดแก สวนราชการ
สวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวม 8 หนวยงานนํารอ ง โดย
ผลการประเมินหนวยงานนํารองไดคะแนนเฉลี่ย 59.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยางไรก็ต าม
แมผลการประเมินดังกลาวเปนเพียงผลจากการประเมิน 8 หนวยงานนํารอ งที่ยัง ไมส ามารถเปน ตัวแทนของ
หนวยงานราชการไดทั้งหมด แตจากการทดลองเครื่องมือและระบบการประเมินในครั้งแรกนี้ สํานักงาน ป.ป.ช.
ไดนําขอมูลและผลการประเมินที่ไดมาวิเคราะหและสัง เคราะหเ ปน ขอ เสนอแนะใหแกหนวยงานนํารอ งที่เ ขา
รวมการประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน งานขององคก รใหมีค วามโปรง ใสยิ่ง ขึ้น นํามาสูก าร
สรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ
ในป พ.ศ. 2556 สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ได ม อบหมายให ศู น ย วิ จั ย เพื่ อ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ปวย อึ๊งภากรณ ทําการทดสอบคาความนาเชื่อ ถือ ได (Reliability) ของเครื่อ งมือ การประเมิน คุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอีกครั้ง โดยในครั้ง นี้มีหนวยงานภาครัฐนํารอ งเขารับการ
ประเมิน 7 ประเภท ไดแก สวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานดานการศึก ษา องคก ารมหาชน และองคก รอิส ระตามรัฐธรรมนูญ (รวมถึง สํานัก งาน
ป.ป.ช. ดวย) รวมจํานวน 14 หนวยงานนํารอง โดยกําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมิน ในครั้ง นี้ตอ งไมซ้ํา
กับที่ไดทําการนํารองในครั้งแรก สําหรับผลการทดสอบคาความนาเชื่อ ถือ ไดของแบบประเมิน โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเปนการวัดความเชื่อ ถือ ไดของขอ คําถามจัด ลําดับ
ทัศนคติแบบ Likert Scale ที่กําหนดระดับความนาเชื่อถือตองมีคะแนนไมต่ํากวา .700 จากผลการทดสอบใน
ครั้ ง นี้ พ บว า แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment มี ค า คะแนนสั มประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาคอยู ที่ .932 และแบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment
มีคาคะแนนสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยูที่ .911 ดังนั้นแบบทดสอบที่ใชในการประเมิน คุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึงถือวา มีความนาเชื่อถือได สําหรับผลการประเมิน นํารอ ง
เพื่อทดสอบเครื่องมือในครั้งนี้ หนวยงานนํารองทั้ง 14 หนวยงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 41.93 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน
สํานักงาน ป.ป.ช. คาดหวัง วา การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุง การดําเนิน งานของหนวยงานที่เ ขารับการ
ประเมินในการปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรง ใสใน
การดําเนินงานมีความเปนมาตรฐานสากล เกิด ความเชื่อ มั่น ในคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งาน
และทําใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งไดรับการยอมรับจาก
นานาประเทศเกี่ยวกับคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศไทย
ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศไทยตอไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงคของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
1.2.1 เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่เ ขารับ
การประเมิน
1.2.2 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการดําเนิน งานแกหนวยงานภาครัฐ ที่เ ขารับการ
ประเมินทัง้ ภายในและภายนอกองคกร สําหรับใชเ ปน แนวทางในการปรับปรุง หรือ พัฒ นาเรื่อ งคุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตอไป

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
สํานักงาน ป.ป.ช จะประเมิน ผลหนวยงานภาครัฐที่เ ขารวมโครงการโดยใชก รอบแนวคิด การ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิด เห็น ของประชาชนผูรับบริก ารหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอ มูล เอกสาร/หลัก ฐาน
เชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็น ของประชาชนผูรับบริก าร
หรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
3) คุณ ธรรมการใหบริก ารของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมิน จาก
การรับรูของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่
ภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอ มูล เอกสาร/หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidence - Based) บนพื้น ฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
5) คุ ณ ธรรมการทํา งานในหนว ยงาน (Work Integrity) ประเมิน จากความคิ ด เห็น ของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน
1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินงาน
สํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการประเมินผลตามกลุมเปาหมายที่ตอ งเขารับการประเมิน จํานวน
121 หนวยงาน ซึ่งมีพื้นที่ ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินงาน
สํา นั ก งาน ป.ป.ช. จะดํา เนิน การประเมิ น ผลในรอบปง บประมาณ พ.ศ. 2558 นั บตั้ ง แต
วัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2557 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 โดยจะจัด เก็บแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ ตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ
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แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment จะจัด เก็บภายในไตรมาสที่ 3
ของปง บประมาณ และในกรณีที่มีก ารจัด เก็บขอ มูล ทางไปรษณียซึ่ง ตอ งอาศัยระยะเวลาในการตอบกลั บ
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจดําเนินการจัดเก็บกอนชวงระยะเวลาที่กําหนดไวขางตน
แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment จะจัด เก็ บชวงระยะเวลา
เชนเดียวกับแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment
แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment จะจัด เก็บภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณที่ดําเนินการประเมิน

1.4 ขอบเขตดานวิธีการศึกษา
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธี คือ
1.4.1 การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูล จากเอกสารหรือ หลัก ฐาน
เชิงประจักษ ตามแบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment โดยใหหนวยงาน
ทีเ่ ขารวมการประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนิน การจริง
และมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปรง ใสสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ
1.4.2 การวิจัยจากแบบสํารวจกลุ มตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัด เก็บขอ มู ล
เกี่ยวกั บขอ คิ ด เห็น ความรูค วามเขาใจและประสบการณ จากกลุ มตัวอยางที่ต อบคํา ถามตามแบบสํารวจ
External Integrity & Transparency Assessment และแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency
Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติก รรมของบุค คลในหนวยงานภาครัฐ เรื่อ งความ
โปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองคก รและคุณ ธรรม
การทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลองและเหมาะสม

1.5 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1.5.1 หนวยงานที่เขารับการประเมินมีความตระหนัก ในเรื่อ งคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานมากขึ้น
1.5.2 เจาหนาที่ในหนวยงานที่เ ขารับการประเมิน ใหค วามสําคัญและถือ ปฏิ บัติต ามระเบีย บ
กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น

บทที่ 2
2.1 แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ในการที่จ ะทราบระดับ คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐ
ภายในประเทศเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
ใหดีขึ้นนั้น การประเมินผลจากการรับรูของประชาชนหรือผูรับบริการจากหนวยงานภาครัฐแตเ พียงดานเดียว
คงไมเพียงพอ สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดสรางความสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบคือ
1. เครื่องมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจากการรับรู
ของประชาชนผูมีประสบการณในการเขารับบริก ารจากภาครัฐโดยตรงและเจาหนาที่รัฐในหนวยงานนั้น ๆ
(Perception-based)
2. เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการตอ ตานการทุจริต และการ
สรางความโปรงใสในการดําเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบไดทั้งจากเอกสารหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidencebased) และจากมุมมองการรับรู
แผนภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการแนวคิดในการประเมินผลที่เกี่ยวของกับการทุจริต
เพื่อสรางสมดุลในระบบการประเมิน

จากแนวคิดในการสรางสมดุลในเครื่อ งมือ การประเมิน ผลดัง กลาว สํานัก งาน ป.ป.ช. จึง ไดกําหนด
ดัชนีสําคัญ 5 ดัชนี ไดแก
2.1.1 ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ ผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและจากขอมูล เอกสาร/หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ
(Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2.1.2 ความพรอมรับ ผิด (Accountability) ประเมิน จากความคิด เห็น ของผูรับบริก ารหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
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2.1.3 คุณธรรมการใหบริการของหนว ยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมิน จาก
การรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
2.1.4 วัฒนธรรมคุ ณธรรมในองคก ร (Integrity Culture) ประเมิน จากความคิด เห็น ของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอ มูล เอกสาร/หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidence - Based) บน
พื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2.1.5 คุณธรรมการทํางานในหนว ยงาน (Work Integrity) ประเมิน จากความคิด เห็น ของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน
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แผนภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ความโปรงใส
(Transparency)

ความพรอมรับผิ ด
(Accountability)

Integrity & Transparency Assessment

คุ ณธรรมการให บริการของหนวยงาน
(Integrity in Service Delivery)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
(Integrity Culture)

คุ ณธรรมการทํางานในหนว ยงาน
(Work Integrity)

EIT และ EBIT

ระบบการรองเรียนขององคกร

EIT และ EBIT

ความรับผิ ดชอบตามการปฏิ บัติหนาที่

EIT

การรั บรูข อมูล การทุจริต
(Corruption Perceived)

EIT

ประสบการณตรง
(Experience)

EIT

วัฒนธรรมองคกร
(Organization Culture)

IIT

การต อตานการทุจริตขององคกร
(Anti-Corruption Practices)

IIT และ EBIT

การบริหารงานบุ คคล
(Personnel Management)

IIT

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

IIT

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)

IIT
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หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายในองคกร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลั กฐานเชิงประจักษ)

การดํ าเนินงานขององคกร
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2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
2.2.1 ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
ดัชนีความโปรงใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีค วามโปรง ใส การมี
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความเปน ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติง านตามอํานาจหนาที่
โดยประเมินจากมุมมองความคิด เห็น ของผูรับบริก ารหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียและจากหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ
(Evidence - Based) บนพื้น ฐานขอ เท็จจริง จากเอกสาร/หลัก ฐานตางๆ ในการดําเนิน งานของหนวยงาน
แบงเปน 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
1) การดํ าเนิน งานขององคก ร ประเมิ น จากมุมมองการรับ รูของผูรับ บริก ารหรื อ ผูมีส วนได
สวนเสียและจากหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidence - Based) เกี่ยวกับการใหและเปด เผยขอ มูล การจัด ซื้อ
จัดจาง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเปนธรรม/ไมเลือ กปฏิบัติ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตริ าชการ และการเขาถึง ขอ มูล ตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน
2) ระบบการรองเรียนขององคกร ประเมิน จากมุมมองการรับรูของผูรับบริก ารหรือ ผูมีสวนได
สวนเสียและจากหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ (Evidence - Based) เกี่ยวกับระบบการรอ งเรียนของหนวยงาน
โดยแบงเปนประเด็นการประเมิน ไดแก การตอบสนองขอ รอ งเรียน ชอ งทางการรอ งเรียน และการแจง ผล
รองเรียน
แผนภาพที่ 3 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอยของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
ความโปรงใส (Transparency)

การดําเนินงานขององคกร

ระบบการรองเรียนขององคกร

การใหแ ละการเป ดเผยขอมูล
การจัดซื้อจั ดจาง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิ บัติ
การมีสวนรวม

ขั้นตอน/ระบบการรองเรียน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิ บัติราชการ
การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

การตอบสนองขอรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
การแจงผลรองเรียน
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ตารางที่ 1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอ ย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
ดัชนี
ความโปรงใส
(Transparency)

ตัวชี้วั ด
การดําเนินงาน
ขององคกร

ตัวชี้วั ดยอย
ประเด็นในการสํารวจ
การใหและเปดเผย การใหขอมูลหน าที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
ขอมูลการจัดซื้อจัดจ าง การเผยแพรขอมูลการให บริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่
ใหบริการอยางชัดเจน
การเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ ใหบริการอย างชัดเจน
การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ เชน ขั้นตอน แบบฟอรม คาธรรมเนียม (ถ ามี)
และเอกสารประกอบอื่นๆ อยางชัดเจน
การดําเนินการเกี่ยวกับการจั ดซื้อจัดจางหรือการจัด หาพัสดุ
การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจ างรายโครงการ ใหสาธารณชนทราบผานเว็บไซต
หรือสื่ออื่นๆ
การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อจัด จาง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
การดําเนินงานตามคูมือมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ความเปนธรรม/
การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
ไมเลือกปฏิบัติ
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
การมีสวนรวม
ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในภารกิจหลักของหน วยงาน
ผลสัมฤทธิ์การ
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริก ารของหนวยงาน
ปฏิบัติราชการ
การเขาถึงขอมูล
ชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอ มูลตามภารกิจหลัก
ตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

รหัส
Q1
Q2

วิธีการประเมิน
EIT
EIT

Q3
Q4

EIT
EIT

EB1
EB2

EBIT
EBIT

EB3
Q6
EB4
Q7
EB5
EB6
Q8

EBIT
EIT
EBIT
EIT
EBIT
EBIT
EIT

EB7

EBIT
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EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ)

12

12
ตารางที่ 1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอ ย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) (ตอ)
ดัชนี
ตัวชี้วั ด
ตัวชี้วั ดยอย
ประเด็นในการสํารวจ
ระบบการรองเรียน
การตอบสนอง
การแกไขขอรองเรียนของผูรองเรียนอยางเหมาะสม
ขององคกร
ขอรองเรียน
(เชน ขั้นตอนระยะเวลา กระบวนการรับ และแกไขปญหาขอรองเรียน เปนตน)
การดําเนินการเรื่องรองเรียน
การติดตามเรื่องรองเรียนที่ผูรองเรียนใชบริการ
ระบบใหผูรองเรียนติดตามผลการรองเรียนดวยตนเอง
ชองทางการรองเรียน ชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการที่สะดวก
การแจงผลรองเรียน การแจงผลเรื่องรองเรียน หรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผู
รองเรียนมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร)

รหัส
Q10-1

วิธีการประเมิน
EIT

EB8
Q10-2
Q11
Q9
Q10-3

EBIT
EIT
EIT
EIT
EIT
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2.2.2 ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
ดัชนีความพรอมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่มีค วามรับผิด ชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน
ดัชนีนี้จะวัด ระดับความรับผิด ชอบตามการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติง านคื อ เจาหนาที่ของรัฐ
ในสวนที่เกี่ยวของกับความพรอ มในการปฏิบัติง านตามภาระหนาที่ และพฤติก รรมในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิด เห็น ของผูรับบริก ารหรือ ผูมีสวนได
สวนเสียของหนวยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่
แผนภาพที่ 4 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)

ดัชนีความพรอมรับผิด
(Accountability)
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่

14
14

ตารางที่ 2 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
ดัชนี
ความพรอมรับผิด
(Accountability)

ตัวชี้วั ด
ความรับผิดชอบตาม
การปฏิบัติหน าที่

ประเด็นในการสํารวจ
ความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่

รหัส
Q12

วิธีการประเมิน
EIT

ความสุภาพ ความกระตือรือรน เต็มใจ การทํ างานรวดเร็ว และมุงผลสําเร็จของงาน

Q13

EIT

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร)
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2.2.3 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
ดัช นีคุณ ธรรมการใหบริก ารของหนวยงาน หมายถึง พฤติก รรมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีก าร
ดําเนินการโดยไมเปนธรรมและไมโปรงใส ไมเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสง มอบบริก าร
หรือ ขั้น ตอนการให บริก าร การเลื อ กปฏิบั ติเ มื่อ ไดรั บการเสนอเงื่อ นไขพิเ ศษหรือ จูง ใจ เพื่อ ให ไดม าซึ่ ง
ผลประโยชนสวนตน กลุมหรือ พวกพอ ง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพ ฤติก รรมเหลานี้นอ ยหรือ ไมมีเ ลย
และเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติง านตามกระบวนการมาตรฐานหรือ ขั้น ตอนการใหบริก ารดวยความเปน
ธรรมแลว ก็จะสงผลใหคุณธรรมการใหบริการของหนวยงานดี
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ การรั บ รู จ าก 2 แง มุ ม ได แ ก การรั บ รู ข อ มู ล การทุ จ ริ ต (Corruption
Perceived) และประสบการณตรง (Experience) ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย แบง เปน 2 ตัวชี้วัด
ดังนี้
1) การรับรูขอมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นที่เปนการรับรูหรือเคยรับฟงเกี่ยวกับ การ
รับสินบนในรูปแบบตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือ การใหบริก ารที่เ ป น พิเ ศษจากเจาหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรูเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อ ผลประโยชนต อบแทนบางอยาง
สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่นๆ
2) ประสบการณตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เปนประสบการณตรงทีเ่ กี่ยวกับการถูก รอ งขอให
เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ ความบัน เทิง ตางๆ หรือ ผลประโยชนอื่น ใดแกเ จาหนาที่ของหนวยงานที่
ใหบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการใหบริการจากเจาหนาทีข่ องหนวยงานภาครัฐ
แผนภาพที่ 5 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
คุณธรรมการใหบริก ารของหนวยงาน
(Integrity in Service Delivery)

การรับรูข อมูลการทุจริต
(Corruption Perceived)

ประสบการณตรง
(Experience)

16
16

ตารางที่ 3 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
ดัชนี
คุณธรรมการใหบริการ

ตัวชี้วั ด
การรับรูขอมูลการทุจริต

ของหนวยงาน

(Corruption Perceived)

(Integrity in Service
Delivery)

ประสบการณตรง
(Experience)

ประเด็นในการสํารวจ
การรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรองขอใหผูใชบริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การใหบริการตามหนาที่
การรับรูเกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน
ตอบแทนอื่นใดเปนเรื่องปกติธรรมดา
เจาหนาทีท่ ใี่ ห บริการไดมีการเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการ
บางคนเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว
เจาหนาทีท่ ใี่ ห บริการมีการปฏิ บัติหนาที่อย างไมเปนธรรม หรือมีการใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อผลประโยชนตอบแทนบางอย าง สําหรับตนเองและ
พวกพองหรือบุคคลอื่น
การถูกรองขอใหเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงตาง ๆ
หรือผลประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ ของหนวยงาน

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

รหัส
Q14

วิธีการประเมิน
EIT

Q15

EIT

Q16

EIT

Q17

EIT

Q18

EIT
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2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
ดัช นีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองคก ร หมายถึง การปฏิบัติร าชการตามภารกิจของหนวยงานที่
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิช าชีพ และมีร ะบบการตอ ตานการทุจริต อยางมี
ประสิทธิภาพ
ดัชนีนี้เปนการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน และจาก
การนําหลักฐานเชิงประจัก ษ (Evidence - Based) บนพื้น ฐานขอ มูล ที่เ ปน ขอ เท็จจริง จากเอกสาร/หลัก ฐาน
ตางๆ ของหนวยงาน ตลอดจนขอมูลการถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานัก งาน ป.ป.ท. มาใช
ประเมินแบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) วัฒนธรรมองคกร ประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาทีซ่ ึ่งยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
เปน ไปตามประมวลจริย ธรรมขององค ก ร ปฏิบั ติหนาที่ อ ยางมีป ระสิทธิ ภาพดว ยความซื่ อ สัต ยสุ จริต และ
รับผิดชอบคํานึงถึงประโยชนของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนหรือกลุมหรือ พวกพอ ง ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความถูก ตอ งเปน ธรรมและถูก กฎหมาย มีก ารใหขอ มูล ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูก ตอ งและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
2) การตอตานการทุจริต ขององคก ร ประเมิน การรับรู ถึง แผนปฏิบัติก ารดานการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต การเผยแพรหลักการ แนวคิด ที่เ กี่ยวขอ งกับการตอ ตานการทุจริต การใหค วามรูค วาม
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒ นา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอ น หนวยงานหรือ กลุมงานตรวจสอบภายใน
มีการทํางานอยางเปนอิสระ ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานสามารถปอ งกัน การทุจริต ได การนําผลการ
ประเมิน การตรวจสอบภายในไปปรับ ปรุง เพื่อ ให ก ารทํา งานเกิด ประสิท ธิภ าพและป อ งกัน การทุจริ ต ได
การติดตามและตรวจสอบผูกระทําการทุจริต กระบวนการลงโทษผูกระทําการทุจริต การใชจายเงิน ที่ไมส มควร
และเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรี่ยไรในโอกาสตางๆ การพัฒ นา
เครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อ ปอ งกัน การทุจริต การจัด ใหมีร ะบบปอ งกัน ผลประโยชน
ทับซอนขององคกร รวมถึงการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส
แผนภาพที่ 6 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)

วัฒนธรรมองคกร
(Organization Culture)

การตอตานการทุจริต ขององคกร
(Anti-Corruption Practices)
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ตารางที่ 4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องคกร (Integrity
Culture)

ตัวชี้วัด
วัฒนธรรมองคกร
(Organization Culture)

ประเด็ น ในการสํารวจ
การปฏิบัติ หนาที่โดยยึดมั่ นในคุณธรรมและจริยธรรม
การปฏิบัติ หนาที่ อยางมีจิตสํานึ กที่ดี ซื่ อสัตยสุจริตและรับผิ ดชอบ
การปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน กลุม หรื อ
พวกพอง
การปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการดวยความรวดเร็ว อัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได
การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
การตอตานการทุจริตของ การรับรูถึงแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
องคกร
การเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
(Anti-Corruption
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ
Practices)
การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการป องกันผลประโยชนทับซ อน
(Conflict of interest) แกบุคลากรในหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมี สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน
หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน มีการทํางานอยางเปนอิสระ
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตได
การนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการทํ างานเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตได
การติดตามและตรวจสอบผูกระทําการทุจริต

รหัส
Q1
Q2
Q3

วิธีการประเมิน
IIT

Q4
Q5
Q6
Q7

IIT
IIT
IIT
IIT

Q8
Q9
Q10

IIT
IIT
IIT

Q11

IIT

Q12

IIT

Q13
Q14
Q15

IIT
IIT
IIT

Q16

IIT

IIT
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ตารางที่ 4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) (ตอ)
ดัชนี

ตัวชี้วั ด

ประเด็นในการสํารวจ
กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําการทุจริต
การใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร
การใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอง
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการให
ความบันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง
การรับของขวั ญ/รับเงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญต างๆ เชน ปใ หม
ตรุษจีน งานศพงานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท
การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน (เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน) เพื่อปองกันการทุ จริตได
การดําเนินการเรื่ องผลประโยชนทับซ อน
การดําเนินการดานการป องกั นและปราบปรามการทุจริต
การรวมกลุมของเจาหน าที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส
การถูกชี้มูลความผิด ของเจาหน าที่ในหน วยงาน

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT
IIT

Q21

IIT

Q22

IIT

EB9
EB10
EB11
EB12

EBIT
EBIT
EBIT
ประสานขอ
ขอมูลจํานวน
เรื่องรองเรียนที่
ถูกชี้มูลความผิด
จากสํานักงาน
ป.ป.ช. และ
สํานักงาน
ป.ป.ท.
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หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุ มมองภายในองคกร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ)

รหัส
Q17
Q18
Q19
Q20

20
2.2.5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
ดัช นีคุณ ธรรมการทํางานในหน วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มีก าร
บริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม
ดัชนีนี้เปนการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหนวยงาน ในเรื่อ งของระบบการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเปน ธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมิน จากมุมมองความคิด เห็น ของเจาหนาที่ของรัฐ
ภายในหนวยงาน แบงเปน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) การบริหารงานบุคคล ประเมินจากประสบการณต รงและการรับรู จากมุมมองของเจาหนาที่
ภายในหนวยงานเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ไดรับมีค วามเปน ธรรมและเหมาะสมกับความรูค วามสามารถ ความ
คุม ค า ของค าใช จ ายในการฝ ก อบรม การสั ม มนา การศึ ก ษาดู ง านและการได รั บ ทุน การศึ ก ษา ระบบ
ความก าวหนา ในตํา แหนง งานที่มี ค วามชั ด เจน ระบบเพื่ อ รั ก ษาบุค ลากรที่มี ค วามรู ค วามสามารถใหอ ยู
ปฏิบัติงานแกหนวยงานทีม่ ีความเหมาะสม การประเมินความดีค วามชอบของบุค ลากรตามระดับคุณ ภาพของ
ผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ความพึงพอใจในการพิจารณาความดีค วามชอบของ
บุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาดูงานที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการใหค วามอุปถัมภ
แกบุคคลที่มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคล
2) การบริห ารงบประมาณ ประเมิ น จากมุ ม มองการรั บรู จากมุม มองของเจา หน าที่ ภายใน
หนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีค วามโปรง ใสตรวจสอบได การบริหารงบประมาณขององคก ร
คํานึงถึงความคุมคา ประหยัด ถูกตองตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
3) ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ประเมิน จากจากประสบการณต รงและการรับรู จาก
มุมมองของเจาหนาที่ภายในหนวยงานเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิส ระในการปฏิบัติง าน
ไดอยางเต็มทีแ่ ละเสนอแนวความคิดที่แตกตาง ความเปนธรรมในการสั่ง การ การมอบหมายงานที่เ ปน ไปตาม
ภารกิจขององคก รตามที่ก ฎหมายกําหนดและมีค วามเหมาะสม มิใชก ารสั่ง การหรือ มอบหมายงานในเรื่อ ง
สวนตัวของผูบังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไมปฏิบัติงานสวนตัวของผู บัง คับบัญชาตามที่ไดรับ
มอบหมาย
แผนภาพที่ 7 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอ ยของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management)
ประสบการณตรง
การรั บรู

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)
การรั บรู

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)
ประสบการณตรง
การรั บรู
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ตารางที่ 5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทํ างานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนี
คุณธรรมการ
ทํางานใน
หนวยงาน (Work
Integrity)

ตัวชี้วั ด
การบริหารงานบุคคล
(Personnel
Management)

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

ตัวชี้วั ดยอย
ประเด็นในการสํารวจ
ประสบการณตรง คาตอบแทนที่ไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน เชน สถานที่ สาธารณูปโภค
การรับรู
ตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติง าน รวมถึงบรรยากาศในการทํ างาน
การประเมินความดีค วามชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน
ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน สิ่งของมีคา ความบันเทิง ความสะดวกสบาย
หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การ
โอนยาย การใหดํ ารงตําแหนงสูงขึ้น

รหัส
Q23
Q24

วิธีการประเมิน
IIT
IIT

Q25
Q26

IIT
IIT

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึก ษาดูง าน
การใหทุนการศึก ษามีค วามเหมาะสม
ความคุ มคาของการฝกอบรม การสัมมนา การศึก ษาดูง าน และการไดรับ
ทุนการศึกษา
การวางระบบความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่อย างชัดเจน
วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่ มีความรูและความสามารถใหอยู
ปฏิบัติงานแกหนวยงาน
การเปลี่ยนงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอื่น
การเปลี่ยนงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น
การบริหารงานงบประมาณที่ มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
การใชจายงบประมาณโดยคํานึง ถึงความคุมค าและประหยั ด
การเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็ จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ
การเบิกจายค าวัสดุอุปกรณ หรือการเบิกจ ายค าเดินทาง

Q27

IIT

Q28

IIT

Q29
Q30

IIT
IIT

Q31
Q32
Q33
Q34
Q35

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

การรับรู
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ดัชนี

ตัวชี้วั ด
ความเปนธรรมในการ
มอบหมายงาน
(Fairness in Work
Assignment)

ตัวชี้วั ดยอย

ประเด็นในการสํารวจ
การใชจายงบประมาณผิดวั ตถุประสงค

ประสบการณตรง การรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํ างานสวนตัวที่ไมใชงานราชการ
การรายงานความคืบหน าของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ความคาดหวังจากหัวหน างานในการทํางาน
ภาระความรั บผิดชอบในหนาที่ มีความชัดเจน
การรับรู
การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิ บัติงานภายใต ขอบเขต
หนาที่ไดอ ยางเต็มที่
การเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิด ที่แตกต างได
บุคลากรในหนวยงานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงาน
โดยไมมีสาเหตุอันควร
การมอบหมายงานใหแกเจ าหน าที่โดยคํานึง ถึงความรู ความสามารถ และ
มาตรฐานกําหนดตํ าแหนง
การไมปฏิบตั ิต ามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา จะไดรับผลกระทบ
ทางลบตอการทํ างานหรือความกาวหนาในตํ าแหนงที่ ของตน
หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองคกร

รหัส
Q36

22

ตารางที่ 5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอ ย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน วยงาน (Work Integrity Index) (ตอ)

Q41
Q43
Q44
Q45
Q37

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

Q38
Q39

IIT
IIT

Q40

IIT

Q42

IIT
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร ง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
ไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทย
เป น หลัก รวมถึ ง ข อ เท็ จ จริง ของการทุจ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในหน ว ยงานภาครั ฐ สาเหตุ ส ว นมากเกิ ด จาก
การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของตางๆ ที่เ อื้อ ใหเ กิด การทุจริต ดัง นั้น วิธีก ารบริหารจัด การภายในองคก รที่นําไปสูก ารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒ นธรรมขององคก รใหก ลายเปน สิ่ง ที่ยอมรับไดของผู บริหารและเจาหนาที่ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคก ร
ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตอ งสราง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูอ งคกรที่มีคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งาน ตลอดจนเปน การ
สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิด ความตระหนัก ถึง ภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ ถื อ เป น
จุดเริ่มตนในการรณรงคและเสริมสรางวัฒนธรรมขององคก ร โดยใหค วามสําคัญกับการดําเนิน งานที่มี ค วาม
โปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองคก ร และคุณ ธรรม
การทํางานในหนวยงาน หนวยงานจะทราบถึง ประเด็น ในการแกไข ปรับปรุง และพัฒ นาวิธีก ารดําเนิน งาน
ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานใหสูง ขึ้น ไดรับการยอมรับ
จากผูรับบริการจากทุกภาคสวน และเปนหนวยงานภาครัฐตน แบบในการดําเนิน งานดวยความซื่อ สัต ย สุจริต
ใหกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
ประการสําคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จะเป น กลไกในการปอ งกัน การทุ จริต ของประเทศ เปน โครงการสํา คัญที่ จะสง ผลต อ การจัด อัน ดั บดัช นี
ภาพลั ก ษณ ข องประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค ก รความโปร ง ใสนานาชาติ
ใหมีคะแนนเพิ่มขึ้นนําไปสูการจัดอันดับที่ดีขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
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2.3 วิธีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.3.1 กลุมประชากรเปาหมาย การเลือกตัวอยาง และขนาดตัวอยาง
โครงการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สํานั ก งาน ป.ป.ช. ไดกํา หนดกลุ ม
ประชากรเปาหมายเพื่อ ใหค ณะผูวิจัยดําเนิน การสํารวจและประเมิน ผล ไดแก สํานัก งานศาล (หนวยงาน
รับผิดชอบงานธุรการศาล) องคก รตามรัฐธรรมนูญ สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา สํานัก งานเลขาธิก ารสภา
ผูแ ทนราษฎร รั ฐ วิส าหกิจ องคก ารมหาชน จํา นวน 121 หน วยงาน ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ณ ที่ ตั้ ง ของหนว ยงาน
โดยคณะผู วิ จัย ไดจํ า แนกกลุ ม ประชากรเปา หมาย (Target Population) การสุ มตั ว อย า ง (Sampling
Method) และขนาดตัวตัวอยาง (Sample Size) ตามประเภทของการประเมิน ดังนี้
1) แนวทางการประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT
แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เปน การประเมิน จาก
ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับวัฒ นธรรม
คุณ ธรรมในองคก ร (Integrity Culture) และคุณ ธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ใชวิธีก าร
สํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การทอดแบบรวมกับการสง E-mail
หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท และสงแบบประเมินทางไปรษณียใหกับกลุมเปาหมาย ทั้ง นี้อ าจจะใชหลายวิธี
รวมกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติง านในรอบ
หนึ่งปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิดชอบงานธุร การศาล) องคก รตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รัฐวิส าหกิจ องคก ารมหาชน
จํานวน 121 หนวยงาน
ในการเลือ กตัว อยาง คณะผูวิจั ยใชวิ ธีก ารสุมตั วอยา ง แบบชั้น ภูมิ (Stratified Systematic
Sampling) ซึ่งเปนวิธกี ารสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบง ชั้น ภูมิต ามลัก ษณะ
โครงสร างการบริหารงานของแต ล ะหนวยงาน และใหมีก ารกระจายตัวอยา งตามลัก ษณะของประชากร
เปาหมาย
เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กตั ว อย า งตามแบบสํ า รวจ Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT ประกอบดวยบุคลากรภายในหนวยงาน ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูก จางที่มีอ ายุก าร
ทํางานตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป โดยหนวยงานจะตองจัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สัง กัด เบอรโ ทรศัพ ท (มือ ถือ ,
ที่ทํางาน) ที่อยู และ E-mail ของบุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 300 รายชื่อ ใหครอบคลุมทุก ระดับตามสาย
การบังคับบัญชา และจัด สง ใหสํานัก งาน ป.ป.ช. เพื่อ ดําเนิน การสุมคัด เลือ กใหเ หลือ จํานวน 100 รายชื่อ
สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อทั้งหมด
2) แนวทางการประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT
แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เปน การประเมิน จาก
ขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับ
ความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) และคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน
(Integrity in Service Delivery) ใชวิธี การสํ ารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview)
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การทอดแบบรวมกับการสง E-mail หรือการสัมภาษณทางโทรศัพ ท และสง แบบประเมิน ทางไปรษณียใหกับ
กลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจจะใชหลายวิธีรวมกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม
กลุมประชากรเปาหมายในการศึก ษา ไดแก ผูรับบริก ารหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ภาครัฐในรอบ 1 ปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิด ชอบงานธุร การศาล)
องคก รตามรัฐธรรมนูญ สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา สํานัก งานเลขาธิก ารสภาผูแทนราษฎร รัฐวิส าหกิ จ
องคการมหาชน จํานวน 121 หนวยงาน
ในการเลือ กตั วอยาง คณะผูวิจั ยใชวิ ธีก ารสุ มตั วอย างแบบชั้น ภูมิ (Stratified Systematic
Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบง ชั้น ภูมิต ามลัก ษณะ
โครงสรางการบริหารงานและประเภทผูรั บบริก าร (ประชาชนทั่วไปและผูมี สวนได สวนเสี ย ) ของแตล ะ
หนวยงาน รวมทั้งใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากรเปาหมาย
เกณฑ ใ นการ คั ด เลื อ กตั ว อย า งตามแบบสํ า ร วจ External Integrity & Transparency
Assessment: EIT ประกอบดวย ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ของหนวยงานนั้น ๆ อยางแทจริง โดยระบุ
ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหนวยงานรวมถึง ประชาชนที่เ ปน
ผูรั บบริ ก ารตามภารกิจ หลัก ของหนว ยงานโดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม โดยหน ว ยงานจะตอ งจัด เตรี ย ม
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สัง กัด เบอรโ ทรศัพ ท (มือ ถือ , ที่ทํางาน) ที่อ ยู และ E-mail ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังกลาวในรอบปงบประมาณที่ผานมา จํานวน 300 รายชื่อ และจัดสงใหสํานัก งาน ป.ป.ช. เพื่อ ดําเนิน การสุม
คัดเลือกใหเหลือ จํานวน 100 รายชื่อ สําหรั บจัด เก็บขอ มูล ตอ ไป กรณีหนวยงานมีผูรับบริก าร/ผูมีสวนได
สวนเสียนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อทั้งหมด
3) แนวทางการประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT
แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เปน การ
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดานความโปรง ใส (Transparency)
และดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
กลุมประชากรเปาหมายในการศึก ษา ไดแก หนวยงานภาครัฐ ซึ่ง ประกอบด วย สํานัก งานศาล
(หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล) องคกรตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิก าร
สภาผูแทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน จํานวน 121 หนวยงาน
การประเมิน โดยใชแบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment:
EBIT จะใชแบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานภาครัฐจะตอ งดําเนิน การตอบแบบสํารวจตาม
ความเปนจริงพรอมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการอางอิง คําตอบใน
ขอคําถามนั้น และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป
ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลัก ฐาน หรือ เอกสารอื่น ๆ เพื่อ ประกอบแบบสํารวจ Evidence –
Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น หนวยงานที่เ ขารับการประเมิน จะตอ งสอบทาน
เอกสาร/หลั ก ฐาน หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่สง มาพิจารณาในแตล ะประเด็น คําถามใหส อดคลอ งกับภารกิจ ที่
หนวยงานเลือ ก และประเด็น คําถามที่มีลัก ษณะความตอ เนื่อ งกัน ควรสอบทานรายการเอกสาร/หลัก ฐาน
ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้ง สอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลัก ฐาน ใหส อดคลอ งกับรอบ
ปงบประมาณที่ดําเนินการประเมิน
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2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 สํานั ก งาน ป.ป.ช. กํ าหนดใหแ บบประเมิ น คุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เปน เครื่อ งมือ
ในการรวบรวมขอ มูล ในการวิจัย ซึ่ง ไดศึก ษาวิเ คราะหและพัฒ นาใหมีรูปแบบและเอกลัก ษณที่เ หมาะสม
สอดคลองกับบริบทและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการประยุก ตจากแนวคิด การประเมิน คุณ ธรรมการ
ดําเนิน งาน (Integrity Assessment) ขององคก ารตอ ตานการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights
Commission: ACRC) ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาบูร ณาการเขากับแนวคิด ดัช นีค วามโปรง ใสของ
สํานัก งาน ป.ป.ช. และผนวกหลัก การประเมิ น เชิง ภาพลัก ษณ (Perception - Based) และหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ (Evidence – Based) เขาดวยกัน กําหนดเปน กรอบแนวคิด และสัง เคราะหเ ปน 5 ดัช นีที่สําคัญ
และจํา เปน ในการประเมิ น ได แก ดัช นี ค วามโปรง ใส (Transparency Index) ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด
(Accountability Index) ดัชนีคุณธรรมการใหบริก ารของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
ดัช นีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองคก ร (Integrity Culture Index) และดัช นีคุณ ธรรมการทํางานในหนวยงาน
(Work Integrity Index) แลวจําแนกดัชนีเปนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นการสํารวจ และแปลงไปสูคําถามที่
ใชในการสํารวจความคิดเห็น หรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลัก ฐานของหนวยงาน เพื่อ ใหค รอบคลุมและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่นําไปใชในการสํารวจ มีทั้งหมด 3 เครื่องมือ ดังตอไปนี้
1) แบบสํารวจคุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ Internal
Integrity & Transparency Assessment: IIT ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 เปน เครื่อ งมือ ที่ใชประเมิน
ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัช นีวัฒ นธรรม
คุณธรรมในองคก ร (Integrity Culture Index) และดัช นีคุณ ธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity
Index)
2) แบบสํารวจคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ External
Integrity & Transparency Assessment: EIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปน เครื่อ งมือ ที่ใชป ระเมิน
ขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัช นี
ความโปรงใส (Transparency Index) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) และดัช นีคุณ ธรรมการ
ใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
3) แบบสํารวจคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ Evidence–
Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปน เครื่อ งมือ ที่ ใช
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานภาครั ฐ ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 ของดั ช นี ค วามโปร ง ใส
(Transparency) และดัช นีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองคก ร (Integrity Culture Index) โดยใชหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ
2.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) สํานัก งาน ป.ป.ช. ไดกําหนดวิธีก ารเก็บรวบรวมขอ มูล โดยจําแนกตาม
ประเภทขอมูล ดังนี้
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ Internal Integrity & transparency Assessment
ใชวิธีรวบรวมโดยการใหเ จาหนาที่ภายในหนวยงานที่ถูก ประเมิน ตอบแบบสํารวจดวยตนเอง
(Self-administered Questionnaire Survey) หรื อ การสั มภาษณ แบบเผชิ ญหน า (Face-to-Face Interview)
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หรือการสงแบบสํารวจใหเจาหนาที่ทางไปรษณียใหกับกลุมเปาหมายที่ไดจากการสุมตัวอยาง ทั้ง นี้อ าจจะใช
หลายวิธีรวมกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ External Integrity & transparency Assessment
ใชวิธีก ารรวบรวมขอ มูล โดยแยกตามประเภทการใหบริ ก ารของหนวยงาน โดยหนว ยงานที่
ใหบริการประชาชนโดยตรง (Counter Service) ใชวิธีก ารรวบรวมขอ มูล โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา
(Face-to-Face Interview) หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท หรือการสํารวจทางไปรษณีย
หนวยงานที่ไมมีก ารให บริก ารประชาชนโดยตรง ใชวิธีก ารรวบรวมขอ มูล โดยการสํารวจทาง
ไปรษณียหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือการสัมภาษณทางโทรศัพทกับกลุมเปาหมาย
3) วิธีก ารเก็บ รวบรวมขอมูลหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment: EBIT
ใช วิ ธี ก ารรวบรวมขอ มู ล ที่ เ ปน จริ ง จากเอกสาร/หลั ก ฐานหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข อ ง
โดยสํานัก งาน ป.ป.ช. จะจัด สง แบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน ให กับหนวยงานที่เ ขารับการประเมิ น
ดําเนินการตอบแบบสํารวจตามความเปน จริง พรอ มกับแนบเอกสาร/หลัก ฐานหรือ เอกสารอื่น ๆ ที่ เ กี่ยวขอ ง
เพื่อประกอบการอางอิงคําตอบในขอคําถามนั้นๆ และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช.
4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจาหนาที่ในหนวยงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมิน จะประสานเพื่อ ขอขอ มูล เกี่ยวกับการถูก ชี้มูล ความผิ ด ของ
เจาหนาที่ในหนวยงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท.

2.4 เกณฑการใหคะแนน
ตารางที่ 6 แสดงเกณฑการใหคะแนน
80 - 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก
60 - 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง
40 - 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง
20 - 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา
0 - 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก
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บทที่ 3
3.1 หนวยงานเปาหมายในการประเมิน
สํานัก งาน ป.ป.ช. ได ดําเนิ น การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อ ประเมิน ระดับคุณ ธรรมและความ
โปรงใสของการดําเนินงาน และเพื่อเปนการขับเคลื่อนใหสวนราชการทุกภาคสวนพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 8,197 หนวยงาน โดยแบง ความรั บผิด ชอบ
ในการประเมินหนวยงานตางๆ ดังนี้
3.1.1 หนวยงานภาครัฐที่สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบ จํานวน 121 หนวยงาน ประกอบดวย
1. สํานักงานศาล
จํานวน 3 หนวยงาน
2. องคกรตามรัฐธรรมนูญ
จํานวน 7 หนวยงาน
3. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 1 หนวยงาน
4. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
จํานวน 1 หนวยงาน
5. รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 56 หนวยงาน
6. องคการมหาชน
จํานวน 53 หนวยงาน
3.1.2 หนวยงานภาครัฐที่สํานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบ จํานวน 505 หนวยงาน ประกอบดวย
1. สวนราชการสวนกลาง
จํานวน 147 หนวยงาน
(เฉพาะสวนกลาง ไมรวมสวนกลางที่ตั้งในภูมิภาค)
2. สวนราชการสวนภูมิภาค
จํานวน 76 จังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 282 หนวยงาน
- องคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน 76 หนวยงาน
- เทศบาลนคร
จํานวน 30 หนวยงาน
- เทศบาลเมือง
จํานวน 174 หนวยงาน
- องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 หนวยงาน
(กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา)
ทั้งนี้ องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษจะไมรวมถึง แขวง สํานัก งานเขต และไมร วมกิจการ
อปท. อื่น ๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานธนานุบาล และ สําหรับเทศบาลเมือ งจะไมร วมถึง เทศบาลเมือ ง
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองทาผา จังหวัด ราชบุรี (เนื่อ งจากไดรับการยกฐานะจากเทศบาล
ตําบลเปนเทศบาลเมือง เมื่อเดือน กุมภาพันธ 2557 และ สิงหาคม 2557 จึงไมอยูในกลุมเปาหมาย)
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เกณฑในการคัดเลือกหนวยงานที่จะเปนตัวแทนของจังหวัดนั้น ตอ งเปน หนวยงานที่อ ยูในกํากับ
ดูแลของผูว าราชการจัง หวัด รวม 3 หนว ยงาน คือ 1) สํานัก งานจัง หวัด 2) สํานั ก งานสาธาณสุขจัง หวั ด
3) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
3.1.3 หนวยงานภาครัฐที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รับผิดชอบ จํานวน 7,571 หนวยงาน
ประกอบดวย
1. เทศบาลเมือง
จํานวน
2 หนวยงาน
2. เทศบาลตําบล
จํานวน 2,234 หนวยงาน
3. องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 5,335 หนวยงาน

3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้น ตอนในการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับหนวยงานที่เขารับการประเมิน มีดังนี้
3.2.1 กอนการดําเนินงาน
หนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตองเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการประเมิน ดังนี้
1) เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเพื่อเปน การสรางความรู
ความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ
2) จัดเตรียมรายชื่อเจาหนาทีข่ องหนวยงาน จํานวน 2 ทาน เพื่อ ทําหนาที่ ประสานงานใน
ระหวางที่หนวยงานกําลังเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
กับสํานักงาน ป.ป.ช.
3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สัง กัด เบอรโ ทรศัพ ท (มือ ถือ , ที่ทํางาน) ที่อ ยู และ
E-mail ของบุค ลากรทั้ง หมดใหค รอบคลุมทุก ระดับตามสายการบัง คับบัญชา ตามแบบฟอรมที่สํานัก งาน
ป.ป.ช. กําหนด และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใชในการจัด เก็บขอ มูล ตามแบบสํารวจ Internal Integrity
& Transparency Assessment: IIT ตอไป
4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู และ
E-mail ของผูมีสวนไดสวนเสียในรอบปงบประมาณที่ผานมา ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และ
จัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ ใชในการจัด เก็บขอ มูล ตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency
Assessment: EIT ตอไป
5) หน วยงานที่เ ข ารับการประเมิน ตอ งจั ด เตรีย มเอกสาร/หลัก ฐานหรือ เอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใช ประกอบแบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT
โดยหนวยงานจะตองสอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละประเด็น คําถาม เพื่อ ใหมี
ความสอดคลองกับภารกิจที่หนวยงานเลือ ก และประเด็น คําถามที่มีลัก ษณะความตอ เนื่อ งกัน ควรสอบทาน
รายการเอกสาร/หลักฐาน ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลัก ฐาน
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ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณที่ดําเนินการประเมิน และจัด สง ใหสํานัก งาน ป.ป.ช. เพื่อ ดําเนิน การตรวจ
ประเมินตอไป
6) หนวยงานที่เขารับการประเมินอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ
ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในการเขาไปเก็บ
ขอมูลตามแบบสํารวจ ณ หนวยงานที่ทําการประเมิน
7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือ ที่ปรึก ษาโครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอ มูล และเก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT และ แบบสํ ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT
จากหนวยงานที่เขารับการประเมิน
3.2.2 ระหวางการดําเนินงานรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ สํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอ มูล และเก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT และ แบบสํ ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT
จากหนวยงานที่เขารับการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว สํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการในขั้นตอน ดังนี้
1) ทํา การตรวจประเมิ น และรวบรวมคะแนนจากแบบสํา รวจทั้ ง 3 แบบ Internal
Integrity & Transparency Assessment: IIT, External Integrity & Transparency Assessment: EIT
และ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT และรวบรวมขอ มูล การถูก ชี้มูล
ความผิดของเจาหนาที่ในหนวยงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท.
2) สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดสงคาคะแนนตามผลการประเมินภาพรวมเบื้อ งตน และ
ผลคะแนนตามแบบประเมิน Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เพื่อ ให
หนวยงานที่เ ขารับการประเมิน พิจารณาผลภายในระยะเวลาที่สํานัก งาน ป.ป.ช. กําหนด (การอุทธรณคา
คะแนน หนวยงานที่เ ขารับการประเมิน จะอุทธรณคาคะแนนไดเ ฉพาะแบบประเมิน Evidence - Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เทานั้น)
3) หนวยงานที่เ ขารั บ การประเมิ น แจง ความประสงคมายัง สํานัก งาน ป.ป.ช. เพื่อ ขอ
อุทธรณ คาคะแนนตามแบบประเมิน Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT
พรอมเอกสาร/หลักฐานหรือหรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข อ ง (เพิ่มเติม) ภายในระยะเวลาที่ สํานัก งาน ป.ป.ช.
กําหนด
4) สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดสงคาคะแนนครั้ง สุด ทายใหกับหนวยงานที่เ ขารับการ
ประเมินทุกหนวยงาน
3.2.3 หลังการดําเนินงานรวบรวมขอมูล
สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนิน การจัด สง รายงานผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมบทวิเคราะห ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน ตลอดจนขอ เสนอแนะ
ใหกับหนวยงานที่เขารับการประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป

32

3.3 ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 7 แสดงปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือน / ป
เดือนพฤษภาคม 2558
เดือนมิ ถุนายน 2558
เดือนมิ ถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2558

เดือนกรกฎาคม ถึง เดื อนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฎาคม ถึง เดื อนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฎาคม ถึง เดื อนกันยายน 2558

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดื อนธันวาคม 2558
ภายในเดือนธันวาคม 2558
เดือนธันวาคม 2558 ถึง เดื อนมกราคม 2559

เดือนเมษายน 2559

การดําเนิ นการ
● ประชุมชี้แจงระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับ
หนวยงานที่เขารับการประเมินฯ
● หนวยงานที่เขารับการประเมินฯ จัดสงขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน,
ขอมูลผูมีสวนไดเสีย
● สัมภาษณหรือจัดสงแบบประเมินการรั บรูสํ าหรั บเจาหน าที่ ภายใน
หนวยงาน (แบบประเมิน Internal) ไปยังบุคลากรภายในหนวยงานที่เขารั บ
การประเมินฯ (โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จางผูรับจางดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ ตั้งของหนวยงานที่เข ารับการประเมินฯ)
● สัมภาษณหรือจัดสงแบบประเมินการรั บรูสํ าหรั บผูมีสวนไดสวนเสีย
(แบบประเมิน External) ไปยังผูมีสวนไดเสียของหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินฯ (โดยสํานั กงาน ป.ป.ช. จางผูรับจางดําเนินการจัดเก็บขอมูล ตาม
แบบประเมินฯ ณ สถานที่ ตั้งของหนวยงานที่เขารับการประเมินฯ หรือที่อยู
ของผูมีสวนไดเสีย)
● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมิน Internal, แบบ
ประเมิน External ของหนวยงานที่เขารั บการประเมินฯ
● หนวยงานที่เขารับการประเมินฯ สงแบบประเมินเชิงประจักษสําหรั บ
หนวยงาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบขอคําถามสงใหสํานั กงาน
ป.ป.ช. ตามระยะเวลาที่กําหนด
● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษสําหรับ
หนวยงาน (Evidence-Base) และเอกสารหลักฐานประกอบขอคําถาม
ตามที่หนวยงานที่เขารั บการประเมินฯ สงมา
● ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ จากแบบประเมิน
Internal, External, Evidence-Base
● จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เบื้องตน ใหกับ
หนวยงานที่เขารับการประเมินฯ
● รับและพิจารณาการอุทธรณจากหนวยงานที่เขารั บการประเมินฯ
● จัดสงผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับสํานั กงาน
ก.พ.ร. (เฉพาะหนวยงานที่สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 )
● จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ พรอมขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานให กับหนวยงานที่เขารับการประเมินฯ
● ประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ตอ
สาธารณะผานทางเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่เข ารับการ
ประเมินฯ
● พิธีมอบรางวัลใหกับหนวยงานที่เขารั บการประเมินฯ ที่มีผลคะแนนตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
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หมายเหตุ * ชื่อผูประสานงาน มีความสําคัญมากตอ ความสําเร็จในการดําเนิน งานประเมิน คุณ ธรรมและ
ความโปรงใสฯ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา โดยมีขอแนะนํา ดังนี้
 หนวยงานหลักในระดับกระทรวง คือ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
 หนวยงานหลักในระดับกรม คือ กลุมงานคุมครองจริยธรรม โดยรับผิด ชอบในการ
ประสานงาน เรง รัด และกํากับการดําเนิน งานใหเ ปน ไปตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณและขอ เท็จจริง ทางปฏิบัติ
โดยจะแจงการปรับเปลี่ยนใหทราบ (ถามี)
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บทที่ ๔
ขอแนะนํา
1. หนวยงานที่เขารับการประเมิน ควรจั ด ทําระบบในการจัด เก็บฐานขอ มูล ให เ ปน ปจจุบัน ของ
บุค ลากรภายในหน ว ยงานรวมทั้ง ผู รั บบริ ก ารและผู มีส ว นได ส วนเสี ยของหน ว ยงาน ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ชื่อ-นามสกุลสถานที่ทํางาน, แผนก/สังกัด /ฝาย, ระดับตําแหนง งาน, ที่อ ยูปจจุบัน ที่ส ามารถติ ด ตอ ได , เบอร
โทรศัพทที่ทํางานเบอรโ ทรศัพ ทที่บาน และE-mail เพื่อ ใหผูประเมิน หรือ ที่ปรึก ษาโครงการสามารถติด ตอ
กลุมเปาหมายในการสุมจัด เก็บแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment และแบบ
สํารวจ External Integrity & Transparency Assessment ที่เกี่ยวของได เนื่อ งจากการสํารวจคุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น ตองไดรับขอมูลความคิดเห็นทุก ประเด็น จากเจาหนาที่
ภายในหนวยงานรวมทั้งผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานที่เขารับการประเมิน
2. หนวยงานที่เขารับการประเมินควรจัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวขอ งกับการประเมิน คุณ ธรรม
และความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐใหเ ปน มาตรฐาน เชน ผลการประเมิน เอกสาร/
หลักฐานและเอกสารอื่นๆ ที่เ กี่ยวขอ ง สําหรับใชประกอบการประเมิน ตามแบบสํารวจ Evidence – Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เนื่อ งจากหน วยงานจะต อ งเข ารั บการประเมิน ITA
ทุกปงบประมาณ
3. หนวยงานที่เ ขา รับการประเมิน ควรกําหนดหน วยงานภายในสัง กัด และผูรับ ผิด ชอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของหนวยงานภาครัฐใหชัดเจน เพื่อความความสะดวก รวดเร็ว
และลดขอผิดพลาดในการประสานงานระหวางผูประเมินและหนวยงานที่เขารับการประเมิน
4. หนวยงานที่เขารับการประเมิน ควรทําความเขาใจในวิธีก ารจัด เตรียมเอกสารหลัก ฐานหรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง สําหรับใชประกอบการประเมิน ตามแบบสํา รวจ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment: EBIT ตามคูมือคําอธิบายหลักคําอธิบายแบบสํารวจใชหลัก ฐานเชิง ประจัก ษให
ละเอียดแกหนว ยงานภายในสั ง กัด ที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อ หนวยงานภายในสัง กัด ที่ เ กี่ยวขอ งจะไดจัด สง เอกสาร
หลักฐานไดตรงตามวัตถุประสงคและตรงตามเกณฑการใหคะแนน
5. ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลัก ฐานหรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อ ประกอบแบบสํารวจ
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น หนวยงานที่เ ขารับการประเมิน ควร
สอบทานเอกสาร/หลักฐานในแตละประเด็นคําถามใหสอดคลองกับภารกิจที่หนวยงานเลือก โดยเฉพาะประเด็น
คําถามที่มีลักษณะความตอเนื่องหรือเชื่อมโยงกันควรสอบทานรายการเอกสาร/หลัก ฐานที่อ ยูภายใตแผนงาน/
โครงการเดียวกัน รวมทั้ง สอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลัก ฐาน ใหส อดคลอ งกับรอบปง บประมาณที่
ดําเนินการประเมินดวย
6. เอกสารหลักฐานบางรายการที่เปนเอกสารลับของหนวยงานที่ไมสามารถเปดเผยได ใหหนวยงาน
รีบดําเนินการแจงตอผูประเมินใหรับทราบ เพื่อที่จะไดดําเนินการนัดหมายการเขาไปตรวจประเมิน ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานนั้นๆ

35

ภาคผนวก ก
แบบสํารวจความคิดเห็น
Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

38

39

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
ประเภททั่วไป
 ลูกจาง/พนักงานราชการ  ปฏิ บัติงาน – อาวุโส
 ทักษะพิเ ศษ
ประเภทวิชาการ
 ลูกจาง/พนักงานราชการ  ปฏิ บัติการ – ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอํา นวยการ
 ระดับตน
 ระดับสูง
ประเภทบริหาร
 ระดับตน
 ระดับสูง
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป
 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

40
ขอ
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.
Q16.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ

41
ขอ

ขอคํา ถาม
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด

Q17.

หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน สวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค าเกิน 3,000 บาท หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม

มาก
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 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานล ว งเวลา หรื อ การเบิ กจ ายค าวั ส ดุ อุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
ขาราชการตํารวจ
ระดับต่ํากวากํากับการ
 พลตํารวจ
 รองผูบังคั บหมู
 ผูบังคับหมู
 รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
 สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํ านาญการ
ระดับกํากับการ
 รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ  ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
ระดับบังคับการ
 รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
 ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับบัญชาการ
 รองผูบัญชาการ
 ผูบัญชาการ
 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
 จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป
 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
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วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
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ขอ
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน สวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค าเกิน 3,000 บาท หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน

มาก
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Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
ขาราชการทหาร
ระดับบังคับหมู หรือนายตอน
 พลทหารอาสาสมัคร
 ผูบังคับหมู หรือนายตอน
ระดับบังคับหมวด/บังคับกองรอย/บังคับการ
 ผูบ ังคับหมวด ตนเรือชั้น 3 หรือผูบังคับหมวดบินชั้น 3
 ผูบังคับกองรอย ผูบังคับกองเรือชั้น 3 ตนเรือชั้น 2 หรือผูบังคับหมวดบินชั้น 2
 ผูบังคับการเรือชั้น 2 ตนเรือชัน้ 1 หรือผูบังคับหมวดบินชั้น 1
ระดับบังคับกองพัน/บังคับการกรม
 ผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น 1 หรือผูบังคับฝูงบิน
 ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับกองการบิน
ระดับบัญชาการ
 ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ หรือผูบัญชาการกองพลบิน
 แมทัพ
 ผูบัญชาการกองทัพ
หมายเหตุ : ขาราชการกลาโหมซึ่งมิไดดํารงตําแหนงบังคับบัญชาตรงตามที่ กํา หนดไว ใ น ข อDQ1. ให ถืออั ตราเงิ นเดื อนของ
ตําแหนงที่ดํารงอยูเ ปนหลักในการเที ยบตํ า แหน งบั งคั บ บั ญชา หากเที ยบอั ตราเงิ นเดื อนของตํ า แหน งที่ ดํา รงอยู ไม ได ก็ ใ ห
ถือยศของทหารหรือเงินเดือนที่ไดรับเปนหลักในการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา ทั้ งนี้ เป นไปตามข อบั งคั บ กระทรวงกลาโหม
วาดวยตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม พ.ศ. 2501
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป
 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
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วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
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ขอ
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน สวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรื อไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บตั ิงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม

มาก
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 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตข อบเขตหนาที่ไดอยางเต็มทีม่ ากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
พนักงานสวนทองถิ่น
 ประเภทลูกจาง
 ประเภทปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6)
 ประเภทอํานวยการ (ระดับ 7 - 8)
 ประเภทบริหาร (ระดับ 9 - 10)
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป

 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก
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ขอ
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

Q18. บุ คลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใช ไปใน
เรื่องสวนตัวหรื อไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
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Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุ คลากรในหนวยงานของทานมีการรั บเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง
จากบุ คคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพ อง หรื อไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุ คลากรในหนวยงานของทานมีการรั บของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใ หม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลคาเกิ น 3,000 บาท หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
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การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดทีแ่ ตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ
 ลูกจาง
 พนักงาน – พนักงานอาวุโสหรือเทียบเทา
 ผูชวยผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา
 รองผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา
 ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา
 ผูชวยผูวาการ/ผูชวยผูอํานวยการหรือเทียบเทา
 รองผูวาการ/รองผูอํานวยการหรือเทียบเทา
 ผูวาการ/ผูอํานวยการหรือเทียบเทา
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป

 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

56
ขอ

ขอคํา ถาม
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

Q3.

บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.

Q12.

Q13.

Q14.
Q15.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
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ขอ
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน สวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค าเกิน 3,000 บาท หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพั ฒนาเครือข ายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เช น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม

มาก
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 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบงั คับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนนั้ จะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ ความโปร ง ใสหน ว ยงาน
ภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายในองค กรของหน ว ยงาน
ภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ แก ไ ขปรั บปรุ ง และ
พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
เจาหนาที่องคกรอิสระ/องคกรตามรัฐธรรมนูญ/สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล)/สํานักงานอัยการสูงสุด
ประเภททั่วไป
 ลูกจาง/พนักงานราชการ  ปฏิบัติงาน – อาวุโส
 ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ
 ลูกจาง/พนักงานราชการ  ปฏิ บัติการ – ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอํา นวยการ
 ระดับต น
 ระดั บสูง
ประเภทบริหาร
 ระดับต น
 ระดั บสูง
หมายเหตุ : กรณีที่หนวยงานมีการกํา หนดตําแหนงเป นอยางอื่ น ใหเ ทียบเคียงกับตัว เลือกที่กํา หนดไวขางตน
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป
 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
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วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
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ขอ
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน สวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรื อไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม

มาก
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 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของท านได อย างดี ท านสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได เ ป นอิ ส ระ
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร หรื อ
ใชเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทานั้น ไม มี การวิ เ คราะห หรื อรายงานเป น
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนั บสนุ นให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น
DQ1. ทานเปนเจาหนาที่รัฐประเภทใด
เจาหนาที่องคการมหาชน
ประเภทลูกจาง
 ลูกจางปฏิ บัติการทั่วไปหรือเทีย บเทา
 ลูกจางดานสนั บสนุ นและวิชาการหรือเทียบเทา
 ลูกจางดานวิจัยและวิชาการหรือเทียบเท า
ประเภทเจาหนาที่สํานักงาน
 เจาหนาที่ปฏิบัติทั่วไปหรือเทียบเทา
 เจาหนาที่สนับสนุนและวิชาการหรื อเทีย บเทา
 เจาหนาที่วิจัยและวิชาการหรื อเทีย บเทา
 ผูอํานวยการสํานั กหรื อเทีย บเทา
ประเภทบริหาร
 ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาหรือเทียบเทา
 รองผูอํานวยการสํานักงานหรือเทียบเทา
 ผูอํานวยการสํานักงานหรือเทียบเทา
DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ํากวา 5 ป
 5-10 ป
 11-20 ป

 มากกวา 20 ป

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
ของหนวยงานของทาน
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วัฒนธรรมองคกร
ขอ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีม่ ีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ืนหยัดทําในสิ่ง ที่ถูกตอง
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม เลือกปฏิบัตมิ ีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีใ่ หขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถ วน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริ ง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีป่ ฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพี ยงใด
บุคลากรในหนวยงานของทานทีย่ ึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

การตอตานการทุจริตขององคกร
ขอ
Q9.
Q10.

Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.

ขอคํา ถาม
บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถ ึงแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด
เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรั บปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน ทับซอนมากนอยเพียงใด
หนวยงานหรื อกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอย างเปนอิส ระมากน อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริ ตไดมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
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ขอ
Q16.
Q17.

ขอคํา ถาม
ภายในไปปรั บปรุงการทํางาน เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีการติ ดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอย างมีประสิ ทธิภาพมากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

มาก

Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานที่ไมสมควร เชน ใชง บประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไ ปในเรื่ อง
สวนตัวหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเ ศษ การเรี่ยไร การขอรั บบริจาค การอํ านวยความสะดวกหรือการให ความบันเทิง
จากบุ คคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพ อง หรื อไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคั ญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก
Q22. หนวยงานของทานมีการพั ฒนาเครือข ายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เช น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม
 ไมมี
 มีบางเล็กนอย
 มีคอนขางบ อย
 มีบอยมาก

การบริหารงานบุคคล
ขอ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ขอคําถาม
คาตอบแทนที่ ทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด
ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล อมภายในหนวยงาน
เชน สถานที่ สาธารณูปโภคตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทานประเมินความดี ความชอบของบุ คลากร
ตามระดับคุณ ภาพของผลงานมากนอยเพียงใด
ระบบอุ ปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอ
การคั ดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นมากน อยเพียงใด

นอย

คอนขางนอย คอนขางมาก

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคั ดเลือกบุคลากรเขารับการฝ กอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให ทุนการศึกษาดังกลาวมีผลดี คุมคาค าใชจายของหนวยงาน
มากนอยเพียงใด
 ไมคุมคา
 คอนข างไมคุมคา
 คอนข างคุมคา
 คุมคา
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจนหรือไม

มาก
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 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรื อระบบเพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแก หนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไมเหมาะสม
 คอนขางไมเหมาะสม
 คอนขางเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอืน่ ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงที่สูงกวาในองคกรอื่น ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม
 ไมโปรงใส
 คอนขางไมโปรงใส
 คอนขางโปรงใส
 โปรงใสมาก
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม
 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนข างนอย
 คํานึงถึงคอนข างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ
หรือการเบิกจายคาเดินทาง ที่เปนเท็จมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด
 มีอิสระนอย
 มีอิสระคอนขางนอย
 มีอิสระคอนขางมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด
 เปดโอกาสนอย
 เปดโอกาสคอนขางนอย
 เปดโอกาสคอนขางมาก
 เปดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด
 ไมเปนธรรมมาก
 คอนขางไมเปนธรรม
 คอนขางเปนธรรม
 เปนธรรมมาก
Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มากนอยเพียงใด
 คํานึงถึงนอย
 คํานึงถึงคอนขางนอย
 คํานึงถึงคอนขางมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวที่ไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด
 มีนอย
 มีคอนขางนอย
 มีคอนขางมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผใู ตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูนั้นจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน
หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด
 ไดรับผลกระทบน อย
 ไดรับผลกระทบคอนข างนอย  ไดรับผลกระทบคอนข างมาก  ไดรับผลกระทบมาก
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม
 มีการติดตามนอย
 มีการติดตามคอนขางนอย  มีการติดตามคอนขางมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด
 นอย
 คอนขางนอย
 คอนขางมาก
 มาก
Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาทีข่ องทานอยางชัดเจนหรือไม
 ไมชัดเจน
 คอนขางไมชัดเจน
 คอนขางชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข
แบบสํารวจความคิดเห็น
External Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านั ก งานคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานหน ว ยงานภาครั ฐ โดยใช แ บบสํ ารวจซึ่ ง ได รับการออกแบบเพื่ อวั ดระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานภายในองคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึ ง ระดั บความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงาน
และเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะท อนความคิ ดเห็ นของท านได อย างดี ขอให ทานแสดงความคิ ดเห็ น อย างอิ ส ระ
และขอรับรองวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเ ป นความลั บ อย า งดี ที่สุ ด และจะไม ถูกนํ า ไปเผยแพร
เปนรายบุคคล โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเท านั้ น ความร ว มมื อของท านจะช ว ยสนั บสนุ น
ใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ขอขอบคุ ณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อหนวยงานที่ขอใหทานประเมิน
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือกและ/หรือเติมขอความลงในชองวาง
สวนที่ 1 ความคิดเห็นดานคุณธรรมการดําเนินงานของหนวยงาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา

 ดัชนีความโปรงใส
ขอ

ชอคํา ถาม

ไมชัดเจน

คอนขาง
ไมชัดเจน

คอนขาง
ชัดเจน

ชัดเจน
มาก

Q1. หน ว ยงานนี้ มี ก ารให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ผูรับผิดชอบชัดเจน หรือไม
Q2. หนวยงานนี้ มี การเผยแพร ข อมู ล เกี่ ย วกั บการให บริ การต าง ๆ เช น
กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการชัดเจน หรือไม
Q3. หนวยงานนี้ มีการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการให บริ การ
ตางๆ ชัดเจน หรือไม
Q4. เจ าหน าที่ ข องหน ว ยงานนี้ ได ใ ห ข อมู ล เกี่ ย วกั บการให บริ การ เช น
ขั้นตอน แบบฟอร ม ค าธรรมเนี ย ม (ถ ามี ) และเอกสารประกอบอื่ นๆ
ชัดเจน หรือไม
Q5. ชองทางสื่อสารที่ชวยใหทานเขาถึงขอมูลหนวยงานนี้ไดสะดวก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เอกสารเผยแพรของหนวยงาน
 บอรด/ปายประชาสัมพันธของหนวยงาน  เว็บไซตของหนวยงาน
 เจาหนาทีข่ องหนวยงาน
 สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ
Q6. หนวยงานนี้ ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม
 ชามาก
 คอนขางชา

 คอนขางเร็ว

 เร็วมาก

Q7. หนวยงานนีใ้ หบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ หรือไม
 เลือกปฏิบัติอยางชัดเจน
 เลือกปฏิบัติบาง

 คอนขางไมเลือกปฏิบัติ

 ไมเลือกปฏิบัติ
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Q8. ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานนี้ในระดับใด
 ไมพึงพอใจ
 ไมคอยพึงพอใจ
 คอนขางพึงพอใจ

 พึงพอใจมาก

Q9. หนวยงานมีชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการที่สะดวกมากนอยเพียงใด
 ไมสะดวก
 ไมคอยสะดวก
 คอนขางสะดวก

 สะดวกมาก

Q10. ในชวง 1 ปที่ผ านมา ท านเคยร องเรี ย นเกี่ ย วกั บวิ ธี การหรื อขั้ นตอนหรื อระยะเวลาการให บริ การของหน ว ยงานที่ ทานติ ดต อ
หรือไม
 เคย
 ไมเคย (โปรดระบุเหตุผลและขามไปตอบขอ Q11) เหตุผลเพราะ
 ไมมีเรื่องรองเรียน
 มี แตไมสําคัญ
 กลัวผลกระทบภายหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ

ขอ

ขอคํา ถาม

ระดับความคิ ดเห็น
ไมมีเลย

มี
คอนขางนอย

มี
คอนขางมาก

มีมาก

Q10-1 หน ว ยงานนี้ ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขข อ ร อ งเรี ย นของท า นอย า ง
เหมาะสมมากนอยเพียงใด (เชน ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการรับ
และแกไขปญหาขอรองเรียน เปนตน)
Q10-2 หนวยงานนี้ มีการติดตามเรื่องรองเรียนของทานมากนอยเพียงใด
Q10-3 การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือการแจ ง ผลดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บเรื่ อง
รองเรียนของหน ว ยงานที่ ทานใช บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากน อย
เพียงใด
Q11. หนวยงานมีระบบใหผูรองเรียนติดตามผลการรองเรียนดวยตนเอง หรือไม
 ไมมี
 มี

 ดัชนีความพรอมรับผิด
Q12. เจาหนาที่ทใี่ หบริการทาน มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ หรือไม
 ไมพรอม
 คอนขางไมพรอม
 คอนขางพรอม

 พรอม

Q13. เจาหนาทีท่ ใี่ หบริการทาน มีความสุภาพ มีความกระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุงผลสําเร็จของงาน
 ไมเห็นดวย
 คอนขางไมเห็นดวย
 คอนขางเห็นดวย
 เห็นดวย

 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน
 การรับรูขอมูลการทุจริต
Q14. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยไดยิน/รับทราบวาเจาหนาที่ของหนวยงานทีใ่ ห บริ การท าน รั บเงิ นพิ เ ศษ เรี่ ย ไร ขอรั บบริ จ าค หรื อ
รองขอใหผูใชบริการพาไปสถานบั นเทิ ง รวมถึ ง สิ่ ง อํ านวยความสะดวกหรื อประโยชน อื่นใด เพื่ อแลกเปลี่ ย นกั บการให บริ การ
ตามหนาที่ หรือไม
 ไมเคย
 เคย
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ขอ

ขอคํา ถาม

ระดับความคิ ดเห็น
ไมมีเลย

มี
คอนขางนอย

มี
คอนขางมาก

มีมาก

Q15. เจาหนาที่ของหนวยงานที่ ใ ห บริ การท าน มี การรั บเงิ นพิ เ ศษ เรี่ ย ไร
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดเปนเรื่องปกติธรรมดา
Q16. เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการให บริ การ ได มี การเอื้ อ
ประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบางคน เนื่องจากความสั ม พั นธ
สวนตัว
Q17. เจาหนาที่ของหนวยงานที่ใหบริการทาน มี การปฏิ บัติหน าที่ อย างไม
เปนธรรม หรือมีการใหความช ว ยเหลื อเป นพิ เ ศษเพื่ อ ผลประโยชน
ตอบแทนบางอยาง สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น

 ประสบการณการทุจริต
(คําตอบของทานจะถู กใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้นและขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ)
Q18. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกรองขอใหเ งิ นพิ เ ศษ เรี่ ย ไร ขอรั บบริ จ าค หรื อความบั นเทิ ง ต าง ๆ หรื อผลประโยชน อื่นใดแก
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ใหบริการทาน
 ไมเคย
 ไมแนใจ/ไมตอบ
 เคย ระบุรายละเอียด

Q19. สิ่งที่ทานตองการแนะนําใหหนวยงานที่ ไ ด รับการประเมิ น ดํ าเนิ นการปรั บปรุ ง แก ไ ขเพื่ อป องกั นมิ ใ ห เ จ าหน าที่ ข องหน ว ยงาน
กระทําการทุจริตตอหนาที่
1.
2.
3.
สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูที่ไดรับการสัมภาษณ
SQ1. อายุ
ป
SQ2. เพศ
 ชาย
 หญิง
SQ3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรีขึ้นไป
SQ4. อาชีพ
 ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
 พนักงาน/ลูกจาง
 เจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคําถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคําถาม SQ6
SQ5. ประเภทงาน/ธุรกิจ
 ภาคเกษตร เชน ประมง เลี้ยงสัตว เพาะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคการคา เชน คาสง คาปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคบริการ เชน โรงแรม ภัตตาคาร ขนสง สุขภาพ กอสราง อสังหาริมทรัพย สื่อสาร อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ภาคอุตสาหกรรม เชน อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเทา เคมีภัณฑ ยานยนต เหล็ก เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส
ปโตรเลียม เครื่องใชไฟฟา วัสดุกอสราง เครื่องประดับ ยาง/ผลิตภัณฑยาง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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SQ6. รายไดตอเดือน
 ต่ํากวา 50,000 บาท
SQ7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
1.

 50,000 บาทขึ้นไป

2.
3.

ขอขอบคุณในความรวมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ค
แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-based Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห ง ชาติ ดํ าเนิ นการสํ ารวจระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบสํารวจซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ นงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานและเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อแก ไ ข
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
ความร ว มมื อจากหน ว ยงานของท านในการตอบแบบสํ ารวจจะสนั บ สนุ น ให เ กิ ดการปรั บปรุ ง ระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสภายในองคกร สงผลใหองค กรมี บรรยากาศและวั ฒนธรรมในการทํ างานที่ ดี ตลอดจนช ว ยสร างความเชื่ อมั่ นของประชาชน
ผูรับบริการที่มีตอองคกร

ชื่อหนวยงาน

สํานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
----------------------------------------------------------------------

 วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (แบบ Evidence-based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
1. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่เปนตัวเลือกคําตอบที่สอดคลอ งกับขอ เท็จจริง สําหรับหนวยงานของทาน
และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอางอิงใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  พรอมระบุชื่อเอกสารและสงมอบเอกสาร/
หลักฐานทีอ่ างอิงนั้น
2. "ภารกิจหลัก" หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานที่ไดเ ลือ กสําหรับตอบเฉพาะขอ คําถามที่มีคําวา
"ภารกิจหลัก" โดยพิจารณาจากภารกิจที่ มีจํานวนบุค ลากร หรือ ไดรับการจัด สรรงบประมาณ หรือ มีร ะยะเวลา
ในการดําเนิน งานตามภารกิจนั้น ๆ มากกวาภารกิจอื่น สวนขอ คําถามที่ไมไดร ะบุคําวา "ภารกิจหลัก " หมายถึง
การดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน
3. รายชื่อ หลัก ฐานที่ร ะบุในแบบสํารวจฯ นี้ จะเปน รายชื่อ หลัก ฐานที่ใ ชเ ปน แนวทางการตอบขอ คํา ถาม ทั้ง นี้
หนวยงานอาจใชหลัก ฐานอื่น ๆ สําหรับการตอบขอ คําถามนั้น ได โดยให ใส เ ครื่อ งหมาย  ลงในชอ ง  อื่น ๆ
โดยระบุชื่อ เอกสาร
4. “การจัด ซื้ อ จัด จาง” หมายถึง การจัด ซื้ อ จัด จางตามระเบีย บสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบทีร่ ัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของอื่นของรัฐ ใชดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
5. “แผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ประเด็นคําถาม
มี
การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
EB1 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจางอยางไร
1) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัด จางประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวัน ที่ 
31 ตุลาคม 2557) หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 หลัก ฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานที่ไดแสดงวามีก ารประกาศเผยแพร
แผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายใน 31 ตุลาคม 2557).……….…..…...
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................

ไมมี
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ประเด็นคําถาม
มี
ไมมี
2) มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไปนี้ หรือไม
2.1 ชื่อโครงการ


2.2 งบประมาณ


2.3 ผูซื้อซอง


2.4 ผูยื่นซอง


2.5 ผูไดรับคัดเลือก


มีหลักฐาน คือ
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานที่ไดแสดงขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (โครงการทีไ่ ดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว ณ วันที่หนวยงานไดจัดสงขอมูลตามแบบ EBIT
ใหกับผูประเมิน)..………………......…………………………............…..............................................……….....
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….……….....
EB2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานของทานมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัด จาง
แตละโครงการใหสาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ อยางไร (กรณีการจัดซื้อจัด จางมากกวา 5 โครงการ
ใหแสดงหลักฐาน 5 โครงการทีม่ งี บประมาณสูงสุด)
1) มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอ ยกวาระยะเวลาตามที่ก ฎหมาย 

ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………………………......................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………
2) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัด ซื้อ จัด จางแตล ะโครงการ 

หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………………………………...................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม


มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………………………………….....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............
4) มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………………….................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..……….............
5) มีการรายงานผลการจัด ซื้อ จัด จางแตล ะโครงการ พรอ มระบุวิ ธีก ารจัด ซื้อ จัด จางและเหตุผ ลที่ ใช
ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………………….……………….....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….
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EB3 การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
1) มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557…………….……………………………………
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 Print screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557จากเว็บไซตของหนวยงาน
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวขอเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง……………..
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...………………
2) มีก ารจัด ทํารายงานการวิเ คราะหผ ลการจัด ซื้อ จัด จางประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557………………………….……
………………………………………………………………………………………….............................…….....……….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..............................
3) มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม
3.1) รอ ยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธี ก ารจัด ซื้อ จัด จาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห………………………………………………………………………………………....................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
3.2) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห………………………..……………………………………………………….……….................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………….……………………………………………….................
4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจัดจางในปที่ผานๆมา หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซือ้ จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558....................
………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..
 ขอมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558......................
………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..
 อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….………………………………….........................................
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB4 การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านตามภารกิจหลัก
1) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....……………………………………
 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…

มี

ไมมี
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2) หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติง านตามแนวทางการปฏิบัติง านหรือ คูมือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..
ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
EB5 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) หนวยงานของทานมีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติง านตามภารกิจหลัก ที่มีค วามเป น ธรรม/
ไมเ ลือ กปฏิบัติ เปน มาตรฐานเดียวกัน โปรง ใสและมีประสิทธิภาพ หรือ ไม (เชน มีเ กณฑที่ชัด เจน
เพื่อ ลดการใชดุล พินิจของเจาหนาที่ มีระบบการใหบริการออนไลน มีระบบบัตรคิว เปนตน)
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารคูมือ..……………………………………………………………………………………………..……………....……....
 บัตรคิวการใหบริการ......…………………………………………………….…………………………………………………
 ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่อง................................................................................................
 เกณฑลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….……………………………
2) หนวยงานของทานมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติง านตามภารกิจหลัก อัต ราคาบริก าร (ถามี) และ
ระยะเวลาที่ ใ ชใ นการดํา เนิ น การให ผู ใช บ ริ ก าร หรื อ ให ผู มี ส วนได ส วนเสี ย ทราบอย างชั ด เจน
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....……………………………………………………………………………………………
 แนวทางการปฏิบัติง าน.......................................................................................................................
 คูมือการใหบริการ..……………………………………………………………………………………………..………..………
 Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติง านจากเว็บไซตของหนวยงาน.......
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
3) หนวยงานของทานมีระบบการปอ งกัน หรือ การตรวจสอบเพื่อ ปอ งกัน การละเวน การปฏิบัติหนาที่
ในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่.……………………….………
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที.่ .…………………………………………….....…………
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….……………………....

มี


ไมมี
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การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน)
EB6 ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน
1) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ การปฏิบัต ิร าชการหรื อ
การปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุม....…………………………………………………….....……………………………….……..………….
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย
……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….……………..
2) ผูมี สวนไดส วนเสีย เขา มามีสว นรว มในการจัด ทําแผนงาน/โครงการหรือ ปรับ ปรุ ง แก ไขพั ฒ นา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 โครงการ.…………....…………………………….…………………………………………………………………………………
 รายงานการประชุม....……………………………………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการรวมจัดทําแผน/โครงการ....……………………………………………………………………………..
 ภาพถายกิจกรรมการรวมจัดทําแผน/โครงการ…………………………………………………………………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………….…………………………………………..
3) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 โครงการ.…………....……………………………………………………………………………………………………………….
 รายงานการประชุม....……………………………………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการรวมดําเนินการตามโครงการ....…………………………………………………………………………
 ภาพถายกิจกรรมการรวมดําเนินการตามโครงการ ……………………………………………….……………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................………………………………………………………………………….…….…………..
4) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แกไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานประเมินผล...............……………………………….……………………..……………………………………………
 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….……………………..………………………………..
 ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ......................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………………………………..…………….
5) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอยางตอเนื่อง
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนินงาน.....……………………………………………………………………………………………………
 รายงานการประชุม...…………………………………………………………….………………………………………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………….………………………………………………

มี

ไมมี
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การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน
EB7 หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม
1) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 โครงสรางหนวยงาน......………………………………………….………….....................………………………….……
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………………………………………….…........................
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………………………………………………......................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
2) มี ข อ มู ล ตามภารกิ จ หลั ก ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดทางเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานหรื อ สื่ อ สั ง คม
(Social Media) หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมของหนวยงาน.…………………...........….………
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
3) มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลัก ผานหมายเลขโทรศัพ ทเ ฉพาะหรือ ระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริก ารขอ มูล ตลอดเวลาทําการของหนวยงาน
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือหมายเลข Call Center....……………………………………………………..
 บรรจุอยูในโครงสรางหนวยงาน....…………………………………………..……………………………………………..
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………….……………………………………………………….
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………….……………………………………………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………….……………………………………………………….
4) มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อตอไปนี้ หรือไม
4.1 หนังสือพิมพ
มีหลัก ฐาน คือ...........................................................................................................................
4.2 วารสาร
มีหลัก ฐาน คือ...........................................................................................................................
4.3 จุลสาร
มีหลัก ฐาน คือ...........................................................................................................................
4.4 แผนพับ
มีหลัก ฐาน คือ...........................................................................................................................
4.5 โทรทัศน
มีหลัก ฐาน คือ...........................................................................................................................
4.6 วิทยุ
มีหลัก ฐาน คือ............................................................................................................................
4.7 สื่อสังคม
มีหลัก ฐาน คือ............................................................................................................................
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลัก ฐาน คือ............................................................................................................................

มี

ไมมี
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การตอบสนองขอรองเรียน
EB8 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนอยางไร
1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน……………………………………………………..…..……………..…...……..……
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน..…………………………………………………..………………………...……………
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
2) มีก ารกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………………………………………………………………...….………………
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………….……………………………….....……………………
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………
3) หนวยงานของทานมีก ารกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………..………………….………....…………………………
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน....……………………………………..……………....……………………………
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………….………….……………………....………………………….……
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....…………………………………..
4) มี ก ารเผยแพรผ ลการดํ าเนิน งานเรื่อ งร อ งเรีย นจัด ซื้อ จัด จ าง พร อ มระบุ ปญ หาอุ ปสรรคและ
แนวทางแกไข หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen รายงานผลการดําเนิน งานเรื่อ งรอ งเรียนจัด ซื้อ จัด จางจากเว็บไซตของหนวยงาน
...………………………………………………………………………………………….............................…………...….….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................……………………………………………………….………………………………….
5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนิน งานเรื่องรอ งเรียนทั่วไป............................................................ .........…
..……………………………………………………………………………………….............................………….......….….
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..………………………………………
การตอตานการทุจริตในองคกร
EB9 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร
1) มีก ารประชุมหรือ สัมมนาภายในองคก รเพื่อ ใหค วามรูเ รื่อ งการปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ นแก
เจาหนาที่หรือ ไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจาหนาที่เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน..........
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บัน ทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรูเ รื่องการปองกั นผลประโยชน
ทับซอนแกเจาหนาที่..........................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………………………………..…………………...

มี

ไมมี
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2) มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 คูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง านเพื่อ ปองกันผลประโยชนทับซอน..………..………
...………………………………………………………………………………………….............................…………...…...….
 อื่นๆ โปรดระบุ........................…………………………………………………………………………..……...……......
3) มีก ารใหค วามรูต ามคูมือ หรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ ยวกับการปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ นแก
เจาหนาที่ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน...........................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................…………………………………………………………………….…………….……......
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
.………………………………………………………………………………….............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….…….....
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุค ลากรในหนวยงานถึง ความเกี่ยวขอ งกับผูเ สนองาน
ในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัตงิ านเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดซื้อจัด จาง...……………………………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………….…………………………………………………………….....
6) มีรายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน…………………..……………………….……….…
 บันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน.......................................
……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………….…………………….....
7) มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อ ปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ นไปปรับปรุง
ระบบการทํางาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน……………..……………………………………………………………………………………………

 บันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………………........

มี


ไมมี
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EB10 หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร
1) มีก ารวิ เ คราะหผ ลการดํ าเนิ น การตามแผนปฏิ บัติ ก ารปอ งกัน และปราบปรามการทุ จริต ของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานวิเ คราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารปองกัน และปราบปรามการทุจริต ของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557.......................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….…………………………………
2) หนวยงานของทานมีก ารดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(อยางนอย 1 โครงการ)..………………………………………………………………………………………...…...............
 อื่นๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......…………
3) มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
....………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..……
EB11 หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใสอยางไร
1) มีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โ ปรงใส หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุม วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม และระเบียบ
หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุม...…………………………………………………………………..………………
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….……..............
2) กรณีที่มีการรวมกลุมของเจาหนาที่เพื่อการบริหารงานที่โปรง ใส กลุมดัง กลาวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 ผลการดําเนินงานของกลุม .................................................................................................................
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก ) กิจกรรมการรวมกลุม..............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..……………

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่กรุณาใหขอมูลตามแบบสํารวจ
สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ
สํานักงาน ป.ป.ช.
โทร. 02-2823161

มี

ไมมี
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คูมือคําอธิบาย
แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
 แนวทางการตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
1. กรุณาระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน เชน กรม

กระทรวง

เปนตน

2. ลักษณะขอคําถามตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษนมี้ ี 2 ลักษณะ คือ
1) ขอคําถามที่ถามถึง คุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆไปของหนวยงาน เชน เรื่อ งการ
จัดซื้อจัดจาง การรองเรียน เปนตน และ
2) ขอ คําถามที่ถามถึง คุณ ลั ก ษณะ ขั้ น ตอนหรือ กิจ กรรมที่เ กี่ย วขอ งกั บภารกิจ หลัก ของ
หนวยงาน ซึ่ ง จะสัง เกตไดจากขอ คํ าถามที่มีคํา วา “ภารกิจหลัก ” หนวยงานจะตอ งตอบขอ คําถาม
ดังกลาวตามภารกิจหลัก ของหนวยงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน โดยพิจารณาจากภารกิจที่มี
จํานวนบุ ค ลากร หรือ ได รับจัด สรรงบประมาณ หรือ ระยะเวลาในการดํา เนิน งานตามภารกิจนั้น ๆ
มากกวาภารกิจอื่น
3. หนวยงานจะตองตอบขอ คําถามตามประเด็น ตางๆ วา “มี” หรือ “ไมมี” โดยใสเ ครื่อ งหมายถูก ( )
ลงในชอง  ที่กําหนดที่สอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงาน
4. กรณีที่หนวยงานตอบวา “มี” ใหหนวยงานระบุเอกสารหลักฐานทีใ่ ชอางอิง โดยใสเ ครื่อ งหมายถูก ( )
ลงในชอง  ที่หนวยงานมีหลักฐานดังกลาว หรือ  อื่นๆ ซึ่งหนวยงานจะตอ งระบุร ายการเอกสาร/
หลักฐาน ใหชัด เจนและที่สําคัญใหแนบเอกสาร/หลัก ฐานเทาที่จําเปน สําหรับการตรวจสอบการให
คะแนน กรณีเปนการอางเอกสาร/หลักฐานซ้ํา หนวยงานไมตองถายเอกสารเพิ่มเพียงแตระบุอางอิง วาใช
เอกสารในขอคําถามใด และโปรดทําสลิป (slip) ที่เอกสาร/หลักฐานแนบดวย
5. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําตอบขอใดขอ หนึ่ง ได เนื่อ งจากขอ จํากัด หรือ ขอ กําหนดดานกฎหมาย
ใหสว นราชการระบุ ขอ จํ ากัด หรือ ข อ กํา หนดดั ง กล าวท ายขอ คําถามนั้ น ๆ เพื่อ ที่ สํานั ก งาน ป.ป.ช.
จะนํามาใชประกอบการพิจารณาการใหคาคะแนนหรือปรับคาคะแนนเต็ม
------------------------------------------------
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 คําอธิบายขอคําถาม EB1 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อ ใหหนวยงานมี ก ารดํ าเนิน การการจัด ซื้อ จัด จ างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
 คําอธิบาย
ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หนวยงานจะตอ งจัด ทําแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ
จัดจางประจําป ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัด ทําแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จาง
พ.ศ. 2546 และควรมีก ารประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จางหรือ การจัด ซื้อ จัด จางประจําป
(ไมใชรายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทั้ง ควรมีก ารเผยแพรร ะบบขอ มูล เกี่ยวกับ
การจั ด ซื้อ จั ด จา ง โดยอาจอยูใ นรูปแบบฐานขอ มูล ที่มี ก ารระบุข อ มูล อยางนอ ยเกี่ยวกั บ ชื่ อ โครงการ
งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง และผูไดรับการคัดเลือก เพื่อใหการดําเนินงานจัด ซื้อ จัด จางของหนวยงาน
เปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหประชาชนไดรับทราบหรือสามารถเขาตรวจดูไดผาน
เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คํานิยาม
“การจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง การจัดซื้อจัด จางตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบที่รัฐวิส าหกิจ /หนวยงานอื่น ของรัฐที่ใชดําเนิน การ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
“แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จางตามที่ค ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีก ารประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จางประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557) หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จางที่หนวยงานไดจัด ทําขึ้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดนําขึ้นประกาศเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ทั้งนี้ ควรมีการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวกอนเริ่มการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยางชาภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
คําถามขอที่ 2 “มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ตอไปนี้ หรือไม”
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 งบประมาณ
2.3 ผูซื้อซอง
2.4 ผูยื่นซอง
2.5 ผูไดรับคัดเลือก
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลการจัด ซื้อ จัด จางอยางเปน ระบบ คือ ฐานขอ มูล
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนโครงการที่หนวยงานไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ
ไดเผยแพรไวบนหนาเว็บไซตของหนวยงานแลว โดยฐานขอมูลนั้นจะตองแสดงรายละเอียดครบทั้ง 5 หัวขอ
ดังนี้ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง และผูไดรับการคัดเลือก

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสํา นัก นายกรั ฐมนตรีวาด วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน เรื่อ ง การจัด ทําแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จาง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คําอธิบายขอคําถาม EB2 “ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนว ยงานของทานมีก ารดําเนิน งาน
เกี่ยวกับการเปด เผยขอมูลผลการจัด ซื้อจัด จางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบ โดยผาน
เว็บไซตหรือสื่ออื่น ๆ อยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อ ใหหนวยงานมีก ารเปด เผยขอ มูล การดําเนิน งานจัด ซื้อ จัด จางโครงการตางๆในแตล ะ
ขั้นตอน/กระบวนการใหสาธารณชนทราบทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คําอธิบาย
ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หนวยงานจะตอ งมีก ารเปด เผยการดําเนิน งาน
ตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อ และวิธีจาง รวมถึง ผลการจัด ซื้อ จัด จางโครงการตางๆผานเว็บไซตของ
หนวยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ที่ไดกําหนดวิธีซื้อและวิธีจางรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเ ศษ
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแตละวิธีซื้อและวิธีจางจะมีขั้น ตอน/กระบวนการ
ทีแ่ ตกตางกัน ดัง นั้น เพื่อ ใหก ารดําเนิน การจัด ซื้อ จัด จางในแตล ะขั้น ตอน/กระบวนการมีค วามโปรง ใส
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได หนวยงานควรมีก ารเปด เผยขอ มูล การ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆในแตละขั้นตอน/กระบวนการอยางนอย ดังตอไปนี้
1. มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการไมนอยกวาระยะเวลาตามที่ก ฎหมาย
กําหนด
2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน ผลการจัด ซื้อ จัด จางแตล ะ
โครงการ
3. มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ
4. มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกของแตละโครงการ
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5. มีการรายงานผลการจัด ซื้อ จัด จางแตล ะโครงการ พรอ มทั้ง ระบุวิธีก ารจัด ซื้อ จัด จางและ
เหตุผลที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง

 คําแนะนําการตอบ
สําหรับหนวยงานที่มีการจัดซื้อจัดจางมากกวา 5 โครงการ ใหแสดงหลัก ฐานเฉพาะโครงการ
ที่มีงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ หากหนวยงานมีการจัด ซื้อ จัด จางนอ ยกวา 5 โครงการ ใหแสดง
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆเทาที่มี ทั้ง นี้ เมื่อ หนวยงานไดทําการพิจารณาคัด เลือ กโครงการ
ตามแนวทางขางตนแลว ใหใชหลักฐานโครงการนั้นๆประกอบการตอบขอคําถาม 1-5 ดังนี้
คําถามขอที่ 1 “มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอ ยกวา
ระยะเวลาตามที่ก ฎหมายของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับประกาศเผยแพร ก ารจัด ซื้อ จัด จางแตล ะโครงการที่ได
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือ สื่อ อื่น ๆที่ประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได โดยตองเปนโครงการที่มีง บประมาณดําเนิน การสูง สุด และไดดําเนิน งานตามโครงการไปแลว
ระยะเวลาการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ จะนับวันประกาศเผยแพรจากวัน ที่ผูบริหาร
ลงนามในเอกสารการประกาศประกวดราคาหรือ สอบราคา จนถึง วัน แรกที่หนวยงานกําหนดใหผูซื้อ ซอง
มายื่นซองประมูล โดยจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด (กรณีหนวยงานประเภทรัฐวิส าหกิจ
ใหใชระเบียบวาดวยการพัสดุของแตละหนวยงานโดยอนุโลม)
คําถามขอที่ 2 “มีการประกาศเผยแพรหลัก เกณฑในการพิจารณาคัด เลือ กตัด สิน ผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัด เลือ ก
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการที่มีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
คําถามขอที่ 3 “การประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม”
หนว ยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับการประกาศวิ ธีก ารคํา นวณราคากลางของแตล ะ
โครงการที่ มีง บประมาณดํา เนิ น การสูง สุด และได ดํา เนิ น งานตามโครงการไปแลว ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงาน หรือระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งไดเห็นชอบแนวทางและ
วิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของทางราชการ ซึ่ง เปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7
วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานสามารถศึก ษาแนวทางการเปด เผยราคากลางได ต ามคูมือ แนวทางการเปด เผย
รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ฉบับแกไขปรับปรุง )
ศูนยกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ทั้ง นี้ หลัก ฐานที่ใชประกอบการตอบขอ คําถาม
ตามแบบสํารวจนี้ ขอใหหนวยงานแสดงหลักฐานการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางจากเว็บไซต
ของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ เทานั้น
คําถามขอที่ 4 “มีก ารประกาศรายชื่อ ผูเ สนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัด เลือ กแตล ะ
โครงการ หรือไม”
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา/งานของแตล ะ
โครงการที่ได รั บการคัด เลือ กที่ มีง บประมาณดํา เนิน การสูง สุด และไดดํ าเนิน งานตามโครงการไปแล ว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
คําถามขอที่ 5 “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตล ะโครงการ พรอ มระบุวิธีก ารจัด ซื้อ
จัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัด จางแตล ะโครงการ
ที่มีง บประมาณดําเนิน การสูง สุด และไดดําเนิน งานตามโครงการไปแลว ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558
ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยตองมีการระบุวิธีก ารจัด ซื้อ จัด
จาง เชน วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึง ระบุเ หตุผ ลที่ใชในการตัด สิน ผลการจัด ซื้อ จัด จาง
โครงการนั้นๆดวย

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด ว ยการปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสํา นัก นายกรัฐ มนตรีว าดว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แกไ ขเพิ่ มเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัด ซื้อ จัด จาง ราคากลางและ
การคํานวณราคากลาง (ฉบับแกไขปรับปรุง ) ศูน ยกํากับดูแลการจัด ซื้อ จัด จางภาครัฐ สํานัก งาน ป.ป.ช.
สามารถเขาถึงไดที่เว็บไซต http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
 คําอธิบายขอคําถาม EB3 “การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อใหหนวยงานมี ก ารวิเ คราะห การพัฒ นาแผน และกระบวนการจัด ซื้อ จัด จางประจําป
ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
 คําอธิบาย
หน วยงานควรมีร ะบบข อ มู ล เกี่ย วกั บการจัด ซื้อ จัด จา ง ซึ่ง อาจอยูใ นรู ปแบบฐานข อ มู ล
โดยระบุขอมูลอยางนอยเกี่ยวกับ รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธี ก ารจัด ซื้อ จัด จาง และรอ ยละ
ของจํ านวนงบประมาณจํ าแนกตามวิธีก ารจั ด ซื้อ จัด จา ง เพื่อ ใชในการวางแผนการจัด ซื้อ จั ด จา งของ
หนวยงานตอไป
 คํานิยาม
“รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป” หมายถึง รายงานทีห่ นวยงานไดจดั ทําขึ้น เพื่อ แสดงวา
ในรอบปที่ผานมา ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆตามแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จางประจําป
เปนอยางไร เสร็จสิ้น กี่โ ครงการ ยัง ไมดําเนิน การกี่โ ครงการ และตอ งกัน เงิน ไวเ บิก เหลื่อ มปกี่โ ครงการ
รวมทั้งโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนั้น ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีใด
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“รายงานการวิเคราะหผลการการจัดซื้อจัดจางประจําป” หมายถึง รายงานการวิเ คราะหก าร
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานวา ในรอบปที่ผานมามีปญหาอุปสรรคหรือ ขอ จํากัด อยางไร หนวยงานสามารถ
ประหยัดงบประมาณไดเทาไร มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัส ดุอ ยางไร ผลผลิต และ
ผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัด ซื้อ จัด จาง ประจําป ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 หรือ
รายงานการจั ด ซื้ อ จัด จา งที่ห นว ยงานไดจั ด ทํ าขึ้น ก็ไ ด โดยในรายงานนั้ น ตอ งมี ร ายละเอี ยดเกี่ย วกั บ
การสรุปผลการจัดซื้อจัดจางตามคํานิยามขางตนดวย
คําถามขอที่ 2 “มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเ คราะห ผ ลการจัด ซื้อ จัด จางประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เชน ในรอบปงบประมาณทีถ่ ูกประเมินนั้น มีปญหาอุปสรรคและขอ จํากัด อยางไร
หนวยงานสามารถประหยัดงบประมาณไดเทาไร มีการวิเคราะหความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเ ศษ
หรือไม มีการจัดจางโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจางหรือ ไม มีแนวทางที่จะปรับปรุง ประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุอยางไร ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด
ไวหรือไม เปนตน
คําถามขอที่ 3 “มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม”
3.1 รอ ยละของจํานวนโครงการจํา แนกตามวิธีก ารจั ด ซื้ อ จัด จาง ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2557
3.2 รอ ยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีก ารจัด ซื้อ จัด จาง ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2557
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัด จาง ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่ง อาจจะอยูในรูปแบบของการรายงานผลการดําเนิ น งานประจําป หรือ รายงานการจัด ซื้อ
จัดจางที่หนวยงานไดจัดทําขึ้น โดยมีการระบุขอมูลรอยละของจํานวนโครงการในแตล ะวิธีก ารจัด ซื้อ จัด จาง
และรอยละของจํานวนงบประมาณในแตละวิธีการจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานมีระบบขอ มูล สําหรับ
ใชการวางแผนจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป
คําถามขอที่ 4 “มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตามรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปที่ผานๆมา หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนิน การแก ไขหรือ ปรับปรุ ง
ตามขอ เสนอแนะที่ไดร ะบุไวในรายงานการวิเ คราะหผ ลการจัด ซื้อ จัด จางในปง บประมาณ พ.ศ. 2557
หรือปที่ผานมาปอื่นก็ได
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสํา นัก นายกรั ฐมนตรีวาด วยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน เรื่อ ง การจัด ทําแผนปฏิบัติก ารจัด ซื้อ จัด จาง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คําอธิบายขอคําถาม EB4 “การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อ ให เ จ าหนาที่ ผูป ฏิบั ติง านในภารกิจ ตามที่ก ฎหมายกํ าหนดของหน วยงานให บริ ก าร
อยางมีมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
 คําอธิบาย
เมื่อหนวยงานไดมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัตงิ านหรือคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานแลว
หนวยงานควรตอ งมีก ารรายงานผลการปฏิบัติง านตามแนวทางการปฏิบัติง านหรือ คูมือ การปฏิบัติง าน
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติง าน
ของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติง านหรือ คูมือ กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”
หน ว ยงานต อ งแสดงหลัก ฐานเกี่ย วกับ คู มือ การปฏิบั ติ ง าน คู มื อ กํ า หนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือหนังสือสั่งการใหปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน
ที่ร ะบุถึง มาตรฐานในการปฏิบั ติง าน การประเมิน การปฏิบัติ ง านหรือ วิธีก ารวั ด ผลในการปฏิบัติ ง าน
ตามภารกิจหลัก ซึ่ง หนวยงาน สํานัก หรือ กอง ตอ งดําเนิน การจัด ทําขึ้น มาเพื่อ ใชเ ปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติง านตามแนวทางการปฏิบัติง าน
หรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติง านตามแนวทางหรือ ตามคูมือ
ดังกลาวใหกับผูบริหารไดรบั ทราบ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกิจกรรม ปญหาอุปสรรค และผลลัพ ธ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเห็นถึงผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบัติง านที่เ ปน มาตรฐานเดียวกัน ของบุค ลากรภายใน
องคกร
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

 คําอธิบายขอคําถาม EB5 “ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อ ให เ จ าหนาที่ ผูป ฏิบั ติง านในภารกิจ ตามที่ก ฎหมายกํ าหนดของหน วยงานให บริ ก าร
อยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
 คําอธิบาย
หากหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน หรือมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน
หรือ มีก ารใช เ ครื่ อ งมือ ชว ยกํากับ การปฏิบั ติง านให เ ปน มาตรฐานเดียวกัน เพื่อ ลดการใชดุล ยพินิจของ
เจาหนาที่ หรือมีการแสดงขั้นตอนการใหบริก ารแกประชาชนอยางอยางชัด เจน หรือ มีร ะบบการปอ งกัน
หรือ การตรวจสอบเพื่อ ปอ งกัน การละเวน การปฏิบัติหนาที่ในการใหบริก าร จะชวยใหก ารบริก ารของ
หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ หากหนวยงานมีลัก ษณะงานตามภารกิจหลัก ไมใชง านใหบริก ารโดยตรง หน วยงาน
จะตองระบุเ หตุผ ลของการไมมีร ะบบการดําเนิน งานตามคําถามยอ ยขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 กรณีเ ชน นี้
อาจไมตองคํานวณคาคะแนนตามคําถามขอนีก้ ็ได
 คํานิยาม
“ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ”
หมายถึง ระบบที่หนวยงานจัดทําขึ้น เพื่อปองกันหรือตรวจสอบเจาหนาที่ที่ใหบริก ารตามภารกิจหลัก ของ
หนวยงานวา มีการละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือ มีก ารละเวน การใหบริก ารประชาชนหรือ ไม ทั้ง นี้ ระบบ
ดังกลาวอาจใชเทคโนโลยีหรือไมใชเทคโนโลยีก็ได
 คําแนะนําการตอบ
คํา ถามข อที่ 1 “หน วยงานของท า นมีร ะบบ เกณฑ หรื อ เครื่ อ งมือ การปฏิ บัติ ง านตาม
ภารกิจหลักที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปน มาตรฐานเดียวกัน โปรง ใสและมีประสิทธิภาพ หรือ ไม
(เชน มีเกณฑที่ชัดเจนเพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ มีร ะบบการใหบริก ารออนไลน มีร ะบบบั ต รคิว
เปนตน)”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารคูมือหรือ แนวทางการปฏิบัติง านของเจาหนาที่
ภายในหนวยงานทีแ่ สดงขั้น ตอนการใหบริก ารแกประชาชนอยางอยางชัด เจน รวมทั้ง การนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เชน บัตรคิวการใหบริการ หรือมีทะเบียนคุมการใหบริก าร
รับเรื่อง เปนตน
คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีก ารแสดงขั้น ตอนการปฏิบัต ิง านตามภารกิจ หลัก
อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริก าร หรือ ใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
อยางชัดเจน หรือไม”
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หน ว ยงานต อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ คูมื อ การใหบ ริ ก ารหรือ แนวทางการปฏิ บัติ ง าน
ตามภารกิจหลักของหนวยงานที่มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติง านไวอ ยางชัด เจน เชน มีก ารกําหนดอัต รา
คาบริการ (ถามี) และกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่ใหบริการ เปนตน
คําถามข อที่ 3 “หน วยงานของทานมีร ะบบการปอ งกัน หรือ การตรวจสอบเพื่ อ ปอ งกั น
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบปองกันหรือการตรวจสอบ เชน ระเบียบ ขอ บัง คับ
หรือระบบตรวจสอบผูล ะเวนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งหนวยงานไดจัดทําขึน้ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติง าน
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คําอธิบายขอคําถาม EB6 “ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหนวยงาน”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน
 คําอธิบาย
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน หนวยงานควรสง เสริมให ผู ที่มีสวนได
สวนเสียเขามามีสว นรวมตามหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่ ง ขั้น ตอน/กระบวนการตางๆที่ จะใหประชาชนหรื อ
ผูมีสวนไดสวนเสี ยเขามีสวนรวมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีสวนรวมแสดงความคิด เห็น การมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมดําเนิน การตามโครงการ การมีสวนรวมตรวจสอบติด ตาม
ประเมินผล และการมีสวนรวมในการแกไขพัฒนาโครงการ
หากหนวยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมได
ซึ่งอาจสืบเนือ่ งมาจากขอจํากัดดานกฎหมายหรือลักษณะของงาน หนวยงานจะตอ งระบุเ หตุผ ลใหชัด เจน
กรณีเชนนี้อาจไมตองคํานวณคาคะแนนตามคําถามขอนี้ได
 คํานิยาม
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติร าชการตามภารกิจหลัก ของ
หนวยงาน รวมถึงประชาชนหรือหนวยงานที่เปนผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงาน

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1-5 จะเปน คําถามที่มีลัก ษณะเชื่อ มโยงกัน ในกระบวนการของการมีสวนรวม
หนวยงานทีถ่ ูกประเมินสามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานเดียวกันได (ถามี) แตร ายการหลัก ฐานนั้น ตอ งแสดง
ขอมูลการมีสวนรวมครบทั้ง 5 ประเด็นคําถาม
คําถามขอที่ 1 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติร าชการหรือ การปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”
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หนว ยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ย วกับ รายงานการประชุม หรื อ โครงการ/กิจกรรมของ
หนวยงานที่เ กี่ยวขอ งกับการปฏิบัติร าชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลัก ฐานดัง กลาวตอ งแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อของผูมีสวนไดสวนเสียทีไ่ ดรับผลกระทบ
จากการปฏิ บัติร าชการของหนวยงานที่ม าเขา รวมการประชุม หรือ เขารว มในโครงการ/กิ จกรรมเพื่ อ
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติร าชการในภารกิจหลัก
ของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)
คํา ถามข อ ที่ 2 “ผูมี ส ว นได สว นเสีย เขา มามีส ว นรว มในการจั ด ทํา แผนงาน/โครงการ
หรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือ รายงานสรุปการรวมจัด ทํา
แผน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติร าชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดัง กลาวต อ ง
แสดงรายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียทีไ่ ดรับผลกระทบจาก
การปฏิบัติราชการของหนวยงานที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัด ทําแผนงาน/โครงการหรือ ปรับปรุง แกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เ กี่ยวขอ ง
เพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 3 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”
หน ว ยงานตอ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ย วกั บรายงานการประชุ ม หรื อ รายงานสรุ ป การร ว ม
ดําเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดัง กลาวตอ งแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียที่ ไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติร าชการของหนวยงานที่ไดเ ขามามีส วนรวมในการดํ าเนิน งานตามโครงการหรือ ปรับปรุง แกไ ข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เ กี่ยวขอ ง
เพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 4 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการดําเนินงาน
หรือรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการที่เกี่ยวขอ งกับการปฏิบัติร าชการในภารกิจหลัก และใน
เอกสารดังกลาวตองแสดงรายชื่อกลุมประชาชนหรื อ หนวยงานอื่น ที่มารับบริก ารผูมีสวนได สวนเสียหรือ
ไดรับ ผลกระทบจากการปฏิบั ติร าชการของหนว ยงานที่ไ ดเ ขา มามี สวนรวมในการตรวจสอบติ ด ตาม
ประเมิน ผลโครงการหรือ ปรับ ปรุง แก ไขพั ฒ นาการปฏิ บัติ ร าชการในภารกิจ หลัก ของหน วยงานดว ย
(หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 5 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง แกไขพัฒ นาโครงการใน
ภารกิจหลักอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือ รายงานผลการดําเนิน งาน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดัง กล าวตอ งแสดงรายชื่อ กลุมประชาชน
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ม ารั บ บริ ก ารผู มี ส วนได ส ว นเสี ย หรื อ ได รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ร าชการ
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ของหนวยงานทีไ่ ดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขและพัฒ นาโครงการในภารกิจหลัก ของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ กรณีที่หนวยงานมีการดําเนินโครงการที่ไดเริม่ ดําเนินการกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน ว ยงานอาจแสดงหลั ก ฐานโครงการที่ ไ ด เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ นป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ก็ ไ ด
แตกระบวนการมีสวนรวมในการปรับปรุง แกไขพัฒ นาเมื่อ สิ้น สุด โครงการจะตอ งเกิด ขึ้น ในปง บประมาณ
พ.ศ. 2558 เทานั้น (หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คํา อธิ บ ายขอ คํ าถาม EB7 “หน ว ยงานของทา นมีช องทางที่ใ ห ป ระชาชนเข า ถึง ขอ มู ลตาม
ภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อ ใหหนวยงานมีชอ งทางการเผยแพรขอ มูล ขาวสารเกี่ยวกับภารกิจ หลัก ของหนวยงาน
ที่หลากหลายและประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก
 คําอธิบาย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด องคก ร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ หนวยงานจึง ควรมีชอ งทางสื่อ สารเพื่อ เผยแพรขอ มูล ขาวสาร
ดังกลาว โดยชองทางสื่อสารที่หนวยงานสวนใหญมี ไดแก หนวยประชาสัมพัน ธ ณ ที่ทําการของหนวยหรือ
เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ
โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ทั้งนี้ หากหนวยงานมีชองทางการเผยแพรขอ มูล ขาวสารเกี่ยวกับภารกิจหลัก ของหนวยงาน
ที่หลากหลาย ประชาชนจะเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงานไดงายและสะดวกมากขึ้น สง ผลใหมี
การตรวจสอบจากภาคประชาชนไดง าย โดยควรเปน ชอ งทางและสื่อ ที่ เ หมาะสมกับ กลุ มเป าหมาย
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน
 คํานิยาม
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลนที่มีการตอบสนองทางสัง คมไดหลาย
ทิศทางโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
“Call Center” หมายถึง ศูน ยบริก ารขอ มูล ใหค วามชวยเหลือ สอบถามปญหา ขอ แนะนํา
บริการตางๆทางโทรศัพทรวมไวเปนแหงเดียว หรือเรียกวาศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท
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 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหนวยประชาสัมพัน ธของหนวยงาน ที่มีหนาที่ในการ
ใหบริก ารขอ มู ล ขาวสารแก ประชาชนทั่ว ไป ซึ่ ง หนวยประชาสัมพัน ธของหนวยงานนั้น จะบรรจุอ ยูใ น
โครงสรางของหนวยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ คําสั่ง การปฏิบัติง านใหสํานัก กอง หรือ ฝาย ภายใน
ของหนว ยงานทํ าหนาที่ เ ปน หน วยประชาสั มพั น ธใ นการใหบริ ก ารขอ มูล ขาวสารแก ประชาชนทั่ วไป
(หนวยงานสามารถแนบภาพถายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 2 “มีขอมูลตามภารกิจหลัก ตามที่ก ฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับภารกิจหลั ก อํานาจหนาที่ ตามกฎหมายกําหนดที่
ปรากฏอยูบนเว็บไซตของหนวยงานหรือปรากฏอยูบนสื่อสังคม (Social Media)
คําถามขอที่ 3 “มีร ะบบการใหขอ มูล ตามภารกิจหลัก ผานหมายเลขโทรศัพ ทเ ฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริก ารขอ มูล ตลอดเวลา
ทําการของหนวยงาน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพ ทเ ฉพาะ
(หมายเลขโทรศัพท 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท 9 หลัก) เพื่อไวสําหรับใหบริก ารประชาชนทั่วไปในการ
ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลตางๆของหนวยงานไดตลอดเวลาทําการของหนวยงาน
คําถามขอที่ 4 “มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อตอไปนี้ หรือไม”
4.1 หนังสือพิมพ
4.2 วารสาร
4.3 จุลสาร
4.4 แผนพับ
4.5 โทรทัศน
4.6 วิทยุ
4.7 สื่อสังคม
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับเผยแพรขอ มูล การดําเนิน งานตามภารกิจหลัก ของ
หนวยงานที่ไดเผยแพรทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร จุล สาร แผน พับ โทรทัศ น วิทยุ สื่อ สัง คม
(Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น โดยตองคํานึงถึงความคุมคาและความประหยัด ในการเผยแพร
ขอมูลดวย
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คําอธิบายขอคําถาม EB8 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนอยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อใหกระบวนงานเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับเรื่อ งรอ งเรียนทั่วไปและเรื่อ งรอ งเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใสและเปนธรรม
 คําอธิบาย
หนวยงานควรมีการกําหนดใหมีก ระบวนงาน มีขั้น ตอนการปฏิบัติ มีช อ งทางการรอ งเรียน
มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อ จัดจาง พรอ มระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนทั่วไป พรอมทั้งระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่อ งรอ งเรียนที่เ กี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีค วามโปรง ใสและเปน ธรรม ตลอดจนเพื่อ ปรับปรุง แกไขกระบวนงาน
บริหารจัดการเรื่องรองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 คํานิยาม
“เรื่องรองเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงาน
“เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อ งรอ งเรียนและการตอบสนองหรือ
รายงานใหผรู องเรียนทราบ หรือไม”
หน วยงานต อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ยวกับ คู มือ การปฏิบั ติง านเรื่ อ งร อ งเรี ย น หรือ แผนผั ง
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
คําถามขอที่ 2 “มีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับช อ งทางการรับเรื่อ งรอ งเรียน เชน ระบบหมายเลข
โทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต ระบบไปรษณีย หรือชองทางอื่น ๆ ซึ่ง ชอ งทางเหลานี้อ าจจะบรรจุอ ยูในคูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงาน
คําถามขอที่ 3 “หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนหรือไม ”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน (สํานัก กอง หรือ ฝาย) ซึ่ง มี
หนาที่บริหารจัด การเกี่ยวกับเรื่อ งรอ งเรียนของหน วยงาน โดยอาจระบุอ ยูในคูมือ การปฏิบัติง านเรื่อ ง
รองเรียน แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน หรือคําสั่งการปฏิบัติงาน
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คําถามขอที่ 4 “มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง พรอมระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนิน งานเกี่ยวกับเรื่อ งรอ งเรียน
จัดซื้อจัดจางที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกลาวตองมีการระบุปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางดวย (รายไตรมาสหรือรายป)
คําถามขอที่ 5 “รายงานสรุปผลการดําเนิน การเรื่อ งรอ งเรียนทั่วไป พรอ มทั้ง ระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขหรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดําเนิน งานเรื่อ งรอ งเรียนทั่วไป
ซึ่งในหลักฐานดังกลาวตองมีการระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการปฏิบัติง านเรื่อ งรอ งเรียน
ทั่วไปดวย (รายไตรมาสหรือรายป)

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 คําอธิบายขอคําถาม EB9 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทบั ซอนอยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ
 คําอธิบาย
หน วยงานควรมีก ารประชุ มหรื อ สั มมนาภายในองคก รเพื่ อ ให ค วามรู เ รื่ อ งการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ การจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติง านเพื่อ ปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอน การใหความรูตามคูมือประมวลจริยธรรมดังกลาว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติง าน
หรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอ น แนวทางการปฏิบัติง านในการตรวจสอบบุค ลากรถึง ความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ น
และขอเสนอแนะ ตลอดจนการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติง านไปปรับปรุง ระบบการทํางาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และเพื่อสรางธรรมาภิบาลภายในหนวยงาน
อนึ่ง เนื่อ งจากเรื่ อ งคูมื อ การปฏิ บัติ ง านเพื่อ ป อ งกั น ผลประโยชน ทับ ซอ นเปน เรื่ อ งใหม
หนวยงานอาจใชประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหนวยงานมาเปน แนวทางการจัด ทําคูมือ
หรือหากประมวลจริยธรรมของหนวยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอ นแลว หนวยงาน
สามารถใชประมวลจริยธรรมดังกลาวแทนคูมือได
 คํานิยาม
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและ
มีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลประโยชนสวนตัว โดยกอ ใหเ กิด ผลเสีย
ตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอ นมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัด อยู ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงิน หรือ ทรัพ ยสิน ก็ได อาทิ การแตง ตั้ง พรรค
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พวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือ การที่บุค คล
ผูมีอํานาจหนาทีต่ ัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ บริษัทที่ต นมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ ผลประโยชน
จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีก ารประชุมหรือ สัมมนาภายในองคก รเพื่อ ใหค วามรูเ รื่อ งการปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอ นแกเ จาหนาที่หรือ ไม ”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับรายงานการประชุมหรือ การสัมมนาเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอ น ซึ่ง อาจเปน ลัก ษณะพูด คุยเกี่ ยวกับ
เรื่องผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ อาจเปนการใหค วามรูเ รื่อ งการปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ นทั้งหมดตลอด
การประชุมหรือสัมมนา หรืออาจเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของการประชุมหรือ สัมมนาก็ได (หนวยงานสามารถ
แนบภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 2 “มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง านเพื่อ ปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง านเพื่อ ป อ งกัน
ผลประโยชนทั บซ อ น ซึ่ ง อาจเปน ประมวลจริย ธรรมของหน วยงาน แตต อ งมี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ย วกั บเรื่อ ง
การปองกันผลประโยชนทับซอน
คําถามขอที่ 3 “มีก ารใหค วามรูต ามคูมือ หรือ ประมวลจริย ธรรมเกี่ย วกับ การปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอ นแก เจาหนาที่ หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการฝกอบรม/สัมมนาเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน (หนวยงานสามารถ
แนบภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได)
คําถามขอที่ 4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ระเบียบเพื่อ ปอ งกัน ผลประโยชน
ทับซอน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนิน งานปรับปรุง การปฏิบัติง านหรือ
ระเบียบในคูมือหรือประมวลจริยธรรมของหนวยงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
คําถามขอที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติง านในการตรวจสอบบุค ลากรในหนวยงานถึง ความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติง านเพื่อ ตรวจสอบเจาหนาที่ใ น
หนวยงานถึง ความเกี่ยวข อ งกับผูเ สนองานหรือ ผูช นะการประกวดราคา หรือ บัน ทึก ผลการตรวจสอบ
เจาหนาทีจ่ ัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่ระบุวา เจาหนาที่จัดซื้อจัดจางไมมคี วามเกี่ยวขอ งกับผูเ สนองานหรือ
ผูชนะการประกวดราคา
คําถามขอที่ 6 “มีร ายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อ ปอ งกัน ผลประโยชนทั บซอ นและขอ
เสนอแนะ หรือไม”
หนวยงานตอ งแสดงหลัก ฐานเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติง านเพื่อ ปอ งกัน ผลประโยชน
ทับซอน ซึ่งเปนลักษณะการรายงานที่วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานพรอ ม
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ทั้งเสนอแนะวิธีการปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ น ทั้ง นี้เ พื่อ ใชเ ปน แนวทางในการจัด ทําแผนการปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณตอไป
คําถามขอที่ 7 “มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนไปปรับปรุงระบบการทํางาน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการนําเอาขอเสนอแนะและวิธีการปองกัน ผลประโยชน
ทับซอน จากขอคําถามที่ 6 มาปรับปรุง ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของรายงานการปรับปรุง ผลการปฏิบัติง าน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือในรูปแบบอื่นๆ

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด ว ยการปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103
 คําอธิบายขอคําถาม EB10 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนอยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในองคก รไดอ ยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง
 คําอธิบาย
หนวยงานควรมีก ารจัด ทําแผนปฏิบัติก ารและควรมีก ารจัด โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในหนวยงาน ตลอดจนมีก ารวิเ คราะหถึง ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนประจําทุก ป เพื่อ ใหหนวยงานสามารถ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตจากจุด เริ่มตน คือ การดําเนิน งานภายในหนวยงานไดอ ยางเปน รูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
 คํานิยาม
“การวิเคราะหผลการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของหนวยงานที่ไดร ายงาน
ไวเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2557” หมายถึง การวิเ คราะหถึง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขจากการ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ พรอมขอเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการดานการปอ งกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
“การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558”
หมายถึง การดําเนินการใดๆที่สวนราชการไดดําเนินการตอเนื่องจากสรุปผลการดําเนินงานดานการปอ งกัน
และปราบปรามการทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ง อาจเปน ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตทั้งนี้ จะตองเปนการดําเนินงานที่มีวัต ถุประสงค
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
“แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559”
หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หนวยงานจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ งกัน และปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานผูถูก ประเมิน ซึ่ง ในหลัก ฐานดัง กลาวตอ งมีก ารแสดง
ใหเห็นวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น หนวยงานไดดําเนิน การโครงการใดไปแลว จํานวนกี่โ ครงการ
มีปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในดําเนิน การตามแผนปฏิบัติก ารปอ งกัน และปราบปรามการทุจริต
อยางไรบาง
คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานไดดําเนิน งาน
ดา นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต อยา งตอ เนื่ อ ง ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการ
ที่หนวยงานไดดําเนินการแลวเสร็จ หรือ กําลังดําเนินการงานอยู)
คําถามขอที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หรือไม”
หนวยงานต อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ยวกับแผนปฏิ บัติก ารปอ งกัน และปราบปรามการทุจริ ต
ที่หนวยงานไดจัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาจเปนแผนระยะยาวก็ได

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด ว ยการปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7
 คําอธิบายขอคําถาม EB11 “หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใสอยางไร”
 วัตถุประสงคของคําถาม
เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐมีก ารรวมกลุมดําเนิน กิจกรรมปอ งกัน การ
ทุจริตภายในองคกร
 คําอธิบาย
การรวมกลุมของเจาหนาที่ภายในหนวยงานสะทอ นถึง ความริเ ริ่มในการเสริมสรางคุณ ธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒ นาความโปรง ใสในการปฏิบัติง านในหนาที่ ผานกระบวนการจัด โครงการ/
กิจกรรมหรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลใหการใหบริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของเจาหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
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 คํานิยาม
“การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อ การบริหารงานที่โ ปรง ใส” หมายถึง กลุมของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง อาจมีก ารจัด ตั้ง แบบเปน ทางการหรือ ไมเ ปน ทางการก็ได แตค วรมี
ลักษณะของกลุม คือ มีค ณะกรรมการและสมาชิก ของกลุม มีวัต ถุประสงคของการจัด ตั้ง กลุมที่ชัด เจน
เพื่อรณรงคหรือสงเสริมใหหนวยงานมีก ารบริหารงานที่โ ปรง ใส และมีร ะเบียบหรือ แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม
“กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของหน ว ยงานให มี
ความโปร ง ใสยิ่ง ขึ้ น ” หมายถึ ง กิ จ กรรมใดๆของกลุ ม เจา หนา ที่ ใ นหน ว ยงานที่ ไ ด ดํา เนิน การโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “มีก ารรวมกลุ มของเจาหน าที่ในหนวยงานเพื่ อ การบริหารงานที่โ ปรง ใส
หรือไม”
หนวยงานต อ งแสดงหลัก ฐาน เกี่ ยวกับ การรวมกลุมของเจา หนา ที่ในหนวยงานเพื่ อ การ
บริหารงานที่โปรงใส ซึ่งอาจจะเปน การแตง ตั้ง อยางเปน ทางการ เชน คําสั่ง แตง ตั้ง คณะทํางานเพื่อ การ
บริการงานที่โปรงใส หรือ เปนการจัดตั้งกลุมอยางไมเปนทางการ เชน การรวมตัวกัน ของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่โปรงใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะตองมีรายชื่อคณะกรรมการ
กลุม สมาชิกลุม วัตถุประสงค และระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุมที่ชัดเจน
คํ า ถามข อ ที่ 2 “กรณี ที่ มี ก าร รวมกลุ ม ของเจ า หน า ที่ เ พื่ อ การบริ ห าร งานที่ โ ปร ง ใส
กลุ ม ดั ง กล า วมี กิ จ กรรมที่แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุง การบริ ห ารงานของหน ว ยงานให มี
ความโปรงใสยิ่งขึ้น หรือไม”
การรวมกลุมตามขอคําถามที่ 1 นั้น จะตองมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานตองแสดงหลักฐานในรูปแบบ
ของรายงานผลการดําเนินงานของกลุมและภาพถายกิจกรรมกลุม (ถามี)

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
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ภ าค ผ น วก จ
รายชื่อหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 8 แสดงหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 121 หนวยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อหนวยงาน
สํานักงานศาล (เฉพาะหนวยธุรการศาล)
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
สํานักงานสภาที่ปรึก ษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิก ารวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิก ารสภาผูแทนราษฎร
รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแหง ประเทศไทย
การเคหะแหงชาติ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
การทาเรือแหงประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย
การประปานครหลวง
การประปาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย

หมายเหตุ

108
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รายชื่อหนวยงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ ม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ขนสง จํากัด
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
บริษัท วิทยุก ารบินแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
โรงงานไพ
โรงงานยาสูบ
โรงพิมพตํารวจ
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
สํานักงานธนานุเคราะห
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

หมายเหตุ

109
ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64

รายชื่อหนวยงาน

69
70
71
72

องคการคลังสินคา
องคการจัดการน้ําเสีย
องคการตลาด
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
องคการเภสัชกรรม
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
องคการสวนพฤกษศาสตร
องคการสวนยาง
รัฐวิสาหกิจ
องคการสวนสัตว
องคการสะพานปลา
องคการสุรา
องคการอุตสาหกรรมปาไม
องคการมหาชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงพยาบาลบานแพว
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
องคการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่ง ยืน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพพิเศษระหวางประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

65
66
67
68

หมายเหตุ

110
ที่
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

รายชื่อหนวยงาน
สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแหงชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สถาบัน แสงซินโครตรอน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
สถาบันดาราศาสตรแหงชาติ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
หอภาพยนตร
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร
ศูนยคุณธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
สถาบันวัคซีน แหงชาติ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

หมายเหตุ

111
ที่
116
117
118
119
120
121

รายชื่อหนวยงาน
คุรุสภา (เปนสภาวิชาชีพ)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน แหงชาติ

หมายเหตุ

112

ตารางที่ 9 แสดงหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 505 หนวยงาน
กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2
กรมประชาสัมพันธ
3
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
4
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6
สํานักขาวกรองแหงชาติ
7
สํานักงบประมาณ
8
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
9
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
10
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
11
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
12
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหม
14
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
15
กองบัญชาการกองทัพไทย
16
กองทัพบก
17
กองทัพเรือ
18
กองทัพอากาศ
19
กรมราชองครักษ
กระทรวงการคลัง
20
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
21
กรมธนารักษ
22
กรมบัญชีกลาง
23
กรมศุลกากร
24
กรมสรรพสามิต
25
กรมสรรพากร
26
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส าหกิจ
27
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หมายเหตุ

113
กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
28
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
29
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
30
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
31
กรมพลศึกษา
32
กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
33
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
34
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
35
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว
36
กรมกิจการเด็กและเยาชน
37
กรมกิจการผูสูงอายุ
38
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
39
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
40
กรมการขาว
41
กรมชลประทาน
42
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
43
กรมประมง
44
กรมปศุสัตว
45
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
46
กรมพัฒนาที่ดิน
47
กรมวิชาการเกษตร
48
กรมสงเสริมการเกษตร
49
กรมสงเสริมสหกรณ
50
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
51
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
52
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
53
กรมหมอนไหม
กระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ

114
กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
54
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม
55
กรมเจาทา
56
กรมการขนสงทางบก
57
กรมการบินพลเรือน
58
กรมทางหลวง
59
กรมทางหลวงชนบท
60
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
61
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
62
กรมควบคุมมลพิษ
63
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
64
กรมทรัพยากรธรณี
65
กรมทรัพยากรน้ํา
66
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
67
กรมปาไม
68
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
69
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
70
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
71
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72
กรมอุตุนิยมวิทยา
73
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงพลังงาน
74
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
75
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
76
กรมธุรกิจพลังงาน
77
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
78
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
79
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
80
กรมการคาตางประเทศ

หมายเหตุ
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กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
81
กรมการคาภายใน
82
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
83
กรมทรัพยสินทางปญญา
84
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
85
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
86
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
87
กรมการปกครอง
88
กรมการพัฒนาชุมชน
89
กรมที่ดิน
90
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
91
กรมโยธาธิก ารและผังเมือง
92
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงยุติธรรม
93
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
94
กรมคุมประพฤติ
95
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
96
กรมบังคับคดี
97
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
98
กรมราชทัณฑ
99
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
100
สํานักงานกิจการยุติธรรม
101
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
102
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
103
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กระทรวงแรงงาน
104
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
105
กรมการจัดหางาน
106
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
107
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
108
สํานักงานประกันสังคม

หมายเหตุ

116
กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
109
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
110
กรมการศาสนา
111
กรมศิลปากร
112
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
113
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
114
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
115
กรมวิทยาศาสตรบริการ
116
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ
117
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร
118
สํานักงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา
119
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
120
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
121
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
122
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
123
กรมการแพทย
124
กรมควบคุมโรค
125
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
126
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
127
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
128
กรมสุขภาพจิต
129
กรมอนามัย
130
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
131
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
132
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
133
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
134
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

หมายเหตุ

117
กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน
135
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
136
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
137
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
138
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน*
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
139
สํานักราชเลขาธิการ [ราชเลขาธิก าร]
140
สํานักพระราชวัง [เลขาธิก ารพระราชวัง]
141
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
142
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
143
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
144
ราชบัณฑิตยสถาน [เลขาธิการราชบัณฑิต ยสถาน]
145
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
146
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
147
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
หมายเหตุ * หนวยงานยายไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

118

1๔8
๑59
๑50
๑๕1
๑๕2
๑๕3
๑๕4
๑๕5
๑๕6
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดับจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน
ภาคเหนือ / 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนาน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดอุตรดิตถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ

หมายเหตุ
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดับจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน
ภาคกลาง / 21 จังหวัด
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงหบุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอางทอง
จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีน บุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแกว
ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด

หมายเหตุ
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดับจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
ภาคใต / 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดยะลา

หมายเหตุ
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน
ภาคเหนือ / 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนาน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดอุตรดิตถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ

หมายเหตุ
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน
ภาคกลาง / 21 จังหวัด
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงหบุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอางทอง
จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีน บุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแกว
ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด

หมายเหตุ
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281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
6. ภาคใต / 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดยะลา

หมายเหตุ

124
"เทศบาลนคร" จํานวน 30 หนวยงาน +"อปท.รูปแบบพิเศษ" จํานวน 2 หนวยงาน
เทศบาลนคร 30 แหง
300
เทศบาลนครขอนแกน
301
เทศบาลนครแหลมฉบัง
302
เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์
303
เทศบาลนครเชียงใหม
304
เทศบาลนครเชียงราย
305
เทศบาลนครแมสอด
306
เทศบาลนครตรัง
307
เทศบาลนครนครปฐม
308
เทศบาลนครนครราชสีมา
309
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
310
เทศบาลนครนครสวรรค
311
เทศบาลนครนนทบุรี
312
เทศบาลนครปากเกร็ด
313
เทศบาลนครรังสิต
314
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
315
เทศบาลนครพิษณุโลก
316
เทศบาลนครภูเก็ต
317
เทศบาลนครยะลา
318
เทศบาลนครระยอง
319
เทศบาลนครลําปาง
320
เทศบาลนครสกลนคร
321
เทศบาลนครสงขลา
322
เทศบาลนครหาดใหญ
323
เทศบาลนครสมุทรปราการ
324
เทศบาลนครสมุทรสาคร
325
เทศบาลนครออมนอย
326
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
327
เทศบาลนครเกาะสมุย
328
เทศบาลนครอุดรธานี
329
เทศบาลนครอุบลราชธานี
องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหง
330
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
ขอนแกน
ชลบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม
เชียงราย
ตาก
ตรัง
นครปฐม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
ภูเก็ต
ยะลา
ระยอง
ลําปาง
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
อุดรธานี
อุบลราชธานี

125
"เทศบาลนคร" จํานวน 30 หนวยงาน +"อปท.รูปแบบพิเศษ" จํานวน 2 หนวยงาน
331
เมืองพัทยา

จังหวัด

126

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมือง 174 แหง
เทศบาลเมืองกระบี่
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เทศบาลเมืองบัวขาว
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
เทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองปางมะคา
เทศบาลเมืองบานทุม
เทศบาลเมืองศิลา
เทศบาลเมืองเมืองพล
เทศบาลเมืองชุมแพ
เทศบาลเมืองบานไผ
เทศบาลเมืองกระนวน
เทศบาลเมืองจันทบุรี
เทศบาลเมืองขลุง
เทศบาลเมืองทาชาง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
เทศบาลเมืองทาใหม
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลเมืองสัตหีบ
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลเมืองอางศิลา
เทศบาลเมืองบานบึง
เทศบาลเมืองบานสวน
เทศบาลเมืองหนองปรือ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลเมืองปรกฟา

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
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362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
384
386
387
388
389
390
391
392

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาลเมืองหลังสวน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมโจ
เทศบาลเมืองตนเปา
เทศบาลเมืองแมเหียะ
เทศบาลเมืองกันตัง
เทศบาลเมืองตราด
เทศบาลเมืองตาก
เทศบาลเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองนครปฐม
เทศบาลเมืองสามพราน
เทศบาลเมืองไรขิง
เทศบาลเมืองกระทุมลม
เทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองบัวใหญ
เทศบาลเมืองปากชอง
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
เทศบาลเมืองเมืองปก
เทศบาลเมืองทุงสง
เทศบาลเมืองปากพนัง
เทศบาลเมืองปากพูน
เทศบาลเมืองตาคลี
เทศบาลเมืองชุมแสง
เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองพิมลราช
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

จังหวัด
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นครสวรรค
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
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393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาส
เทศบาลเมืองตากใบ
เทศบาลเมืองนาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
เทศบาลเมืองนางรอง
เทศบาลเมืองคลองหลวง
เทศบาลเมืองคูคต
เทศบาลเมืองลําสามแกว
เทศบาลเมืองลาดสวาย
เทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางคูวัด
เทศบาลเมืองทาโขลง
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ
เทศบาลเมืองบึงยี่โ ถ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปตตานี
เทศบาลเมืองเสนา
เทศบาลเมืองอโยธยา
เทศบาลเมืองผักไห
เทศบาลเมืองลําตาเสา
เทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคําใต
เทศบาลเมืองตะกั่วปา
เทศบาลเมืองพังงา
เทศบาลเมืองพัทลุง
เทศบาลเมืองตะพานหิน
เทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองบางมูลนาก

จังหวัด
นราธิวาส
นราธิวาส
นาน
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
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424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ
เทศบาลเมืองหลมสัก
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
เทศบาลเมืองแพร
เทศบาลเมืองปาตอง
เทศบาลเมืองกะทู
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองยโสธร
เทศบาลเมืองเบตง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เทศบาลเมืองระนอง
เทศบาลเมืองบางริ้น
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองบานฉาง
เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองบานโปง
เทศบาลเมืองโพธาราม
เทศบาลเมืองลพบุรี
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เทศบาลเมืองบานหมี่
เทศบาลเมืองเขลางคนคร
เทศบาลเมืองพิชัย
เทศบาลเมืองลําพูน
เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลเมืองวังสะพุง

จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
เลย
เลย
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455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมืองกันทรลักษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองบานพรุ
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร
เทศบาลเมืองสิงหนคร
เทศบาลเมืองมวงงาม
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
เทศบาลเมืองคลองแห
เทศบาลเมืองควนลัง
เทศบาลเมืองคอหงส
เทศบาลเมืองทุงตําเสา
เทศบาลเมืองเขารูปชาง
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย(สําโรงใต)
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองกระทุมแบน
เทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เทศบาลเมืองสระบุรี
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
เทศบาลเมืองแกงคอย
เทศบาลเมืองทับกวาง
เทศบาลเมืองสิงหบุรี
เทศบาลเมืองบางระจัน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เทศบาลเมืองสุโขทัย

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่นอง
เทศบาลเมืองทาขาม
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลเมืองดอนสัก
เทศบาลเมืองสุรินทร
เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองทาบอ
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
เทศบาลเมืองอางทอง
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
เทศบาลเมืองบานดุง
เทศบาลเมืองหนองสําโรง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เทศบาลเมืองแจระแม
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เทศบาลเมืองเดชอุดม

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
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ภ าคผ น วก ฉ
แบบกรอกขอมูลผูประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
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แบบกรอกขอมูล
ผูประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานของภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessments: ITA)

ชื่อหนวยงาน

ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
ตําแหนง
ที่ตั้ง

นามสกุล
ฝาย/กลุมงาน

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพทมือ ถือ

หมายเลขโทรสาร
Email

2. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
ตําแหนง
ที่ตั้ง

นามสกุล
ฝาย/กลุมงาน

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพทมือ ถือ

หมายเลขโทรสาร
Email

ล ง ช ื่อ
(

ต าํ แ ห น ง
ว ัน ท ี่
/

)
/

ภ าคผ น วก ช
แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงานและ
แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน
แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหน วยงาน เพื่อใชในการสํารวจ ITA ตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อสวนราชการ
ชื่อผูประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
บุคลากรภายในหนวยงาน

โทรศัพท.

สังกัด

ตําแหนง

ระดับ

โทรสาร.

ที่อยู (ที่สามารถติดตอได)

เบอรโทรศัพท
ที่ทํางาน/มือ
ถือ

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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แบบฟอรมขอมูลผูร ับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน เพื่อใชในการสํารวจ ITA ตามแบบสํารวจความคิ ดเห็ น External
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อสวนราชการ
ชื่อผูประสานงาน

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล
ผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย

โทรศัพท.
ประเภท/เรื่องในการ
ติดตอกั บหนวยงาน

สถานที่ทํางาน

ตําแหนง

โทรสาร.

ระดับ

ที่อยู
เบอรโทรศัพทที่
(ที่สามารถติดตอได) ทํางาน/มือถือ

Email
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