
คํานํา 

การจัดทําคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับหนวยงานท่ีเขารับ

การประเมินฉบับนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อสรางรูความเขาใจใหกับหนวยงานท่ีเขารับการประเมินทราบ 

ประกอบดวย กรอบแนวคิด รายละเอียดของดัชนี รายละเอียดของตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เกณฑการให

คะแนน กลุมหนวยงานเปาหมายในการประเมิน ข้ันตอนการดําเนินงาน รวมท้ังขอสังเกตในการดําเนินงาน ซึ่ง  

ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ เปนการประเมินผลเชิงบวกโดยมิไดเปนการมุงหวังการประเมินในเชิงตรวจสอบ ท้ังเปนการ

สรางพันธมิตรในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ บนพื้นฐาน

ความรวมมืออันดีระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน      

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการปรับปรุง

พัฒนารูปแบบการประเมิน โดยการผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception - Based) และการ

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) จากความพรอมดานขอมูลเอกสาร/หลักฐานอางอิงท่ี

เกี่ยวของเขาดวยกัน นํามากําหนดกรอบแนวคิด วิเคราะห สังเคราะห จําแนกดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย และ

ประเด็นขอคําถามใหมีความสอดคลองกับประเด็นสํารวจ ครอบคลุมและครบถวนตามกรอบแนวคิดการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย 5 ดัชนี คือ ดัชนี

ความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยใชแบบสํารวจท่ีมีมาตรฐาน ท้ัง 3 แบบ คือ แบบสํารวจ 

Internal แบบสํารวจ External และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based เปนเครื่องมือใน

การประเมิน ท้ังนีเ้พื่อใหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                  

คณะจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ จะ

เปนเครื่องมือเพื่อใชวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีจะเปนท่ียอมรับในระดับสากล และใน

ขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยจะไดใชประโยชนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน และบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตตอไป                

 

 คณะจัดทํา  
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บทท่ี 1 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  

1.1.1 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเม่ือป พ.ศ. 2545 และการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา    

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หนวยงานภาครัฐไดมีการปรับตัวเพื่อให

สอดคลองกับยุคสมัยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางตอเนื่อง มีการนําแนวคิดวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใชในการบริหารราชการแผนดิน 

อยางไรก็ตามตลอดชวงเวลากวา 1 ทศวรรษท่ีผานมา ยังคงมีขาวการดําเนินงานท่ีขาดความโปรงใสและการ

รองเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหนวยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ประกอบกับการท่ี

ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองคการเพื่อความ

โปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่ งท่ีผานมามีคาคะแนนคอนขางต่ํามาโดยตลอด     

ลาสุดประเทศไทยมีคาคะแนนภาพลักษณการทุจริต ประจําป 2557 อยูท่ี 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน อยูในอันดับท่ี 85 จากประเทศท่ีเขารวมประเมินท้ังหมด 175 ประเทศท่ัวโลก  

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาการทุจริตภายในประเทศ ท้ังในแงจํานวนคดีการทุจริตและในแงทัศนคติการ

รับรูของประชาชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนตางประเทศ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได

เริ่มศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและเครื่องมือการวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ        

โดยในป พ.ศ. 2553 ไดเริ่มทดสอบใชเครื่องมือการประเมินความโปรงใสกับหนวยงานภาครัฐ 8 หนวยงาน    

ผลการทดลองใชเครื่องมือดังกลาว นํามาสูการพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปรงใสท่ีสามารถ  

ใชเปนเครื่องมือทางการบริหารในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) ท่ีมีความโปรงใสมากย่ิงข้ึน รวมถึงใหทราบถึง

ระดับความโปรงใสในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานโดยเรียกเครื่องมือนี้วา “ดัชนีวัดความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)” ซึ่งเปน

การประเมินหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาจากเอกสารหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ 

(Evendence-based) ท่ีอยูบนพื้นฐานของขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงมาใชในการประเมินระดับความโปรงใสและ

การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2554 ไดทําการ

ประเมินหนวยงานภาครัฐนํารอง 45 หนวยงาน มีคาคะแนนความโปรงใสเฉลี่ย 65.99 คะแนน จากนั้น        

ในป พ.ศ. 2555 ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐอีกครั้ ง          

โดยในครั้งนี้มีหนวยงานภาครัฐเขารวมการประเมิน จํานวน 110 หนวยงาน มีคาคะแนนความโปรงใส       

เฉลี่ย 61.67 คะแนน  
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 1.1.2 ความรวมมือในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกับสาธารณรัฐเกาหลี 

ในหวงเวลาเดียวกันกับท่ีไดมีการพัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดทําการศึกษาคนควาองคความรูจากประเทศตางๆ เพื่อสรางเครื่องมือวัดระดับ   

การทุจริต ท้ังจากความคิดเห็นและประสบการณโดยตรงของประชาชน (Perception-based) และจาก

หลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ (Evidence-based) โดยเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2552 ไดมีการลงนาม    

ในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี        

(Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) ซึ่งเปนการลงนามระหวางประธานกรรมการ 

ป.ป.ช. กับ ประธานกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   

สรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรตลอดจนพัฒนาโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสระหวาง

ท้ังสองฝายรวมกัน ภายใตความมุงหมายท่ีจะสนับสนุนใหเปาหมายหลักในการปองกันและตอตานการทุจริต     

ของท้ังสองฝายประสบความสําเร็จ  

ภายหลังจากท่ีไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ท้ังสองหนวยงานตางก็ไดมีการ    

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณธรรมในการดําเนินงาน         

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: IA) อยางตอเนื่องและไดมีการดําเนินงานท่ีสําคัญรวมกัน

ภายใตขอบเขตความรวมมือในชวงระยะเวลา 3 ป ตามกรอบระยะเวลาของบันทึกความเขาใจ ดังนี้  

 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “Integrity Assessment I” ณ ประเทศไทย 

เม่ือป พ.ศ. 2553 

 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “Integrity Assessment II” ณ สาธารณรัฐ

เกาหลี เม่ือป พ.ศ. 2553 

 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “การปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน          

การทุจริตภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต” ณ ประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2554  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity Assessment: IA) รวมถึง การรายงานความกาวหนาในการพัฒนา

ระบบดังกลาวและสอบถามความคิดเห็นจากสาธารณรัฐเกาหลีผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ

ไทย แลวสรางเครื่องมือการประเมินผลท่ีวัดระดับคุณธรรมในการดําเนินงานและการทุจริตของประเทศไทย    

โดยเรียกเครื่องมือนี้วา “การประเมินคุณธรรมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: IA)” 

เพื่อทําการสํารวจความคิดเห็นและประสบการณของประชาชน ท้ังในเรื่องความโปรงใสและความเปนธรรม    

ในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ตลอดจนประสบการณหรือการรับรูเกี่ยวกับการจายหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาท่ีรัฐ ขอมูลท่ีไดจากการ

สํารวจจะนํามาวิเคราะหอยางเปนระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนท่ีไดรับ แลวจัดทําเปนรายงาน
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ผลการประเมินเพื่อใชในการใหคําปรึกษาชวยเหลือหนวยงานท่ีมีคะแนนการประเมินผลระดับคุณธรรมการ

ดําเนินงานท่ีต่ํากวามาตรฐานใหมีการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหมีคุณธรรมมากย่ิงข้ึน  

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556 ได มีการจัดพิธีลงนามตออายุบันทึกความเขาใจระหวาง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี ณ สํานักงาน

คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายปานเทพ กลาณรงคราญ 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. รวมลงนามกับ Mr. Jae Yoon Park รองประธานกรรมการตอตานการทุจริตและ

สิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง          

สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนียั้งเปนการติดตามผลความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และ

สํานักงานคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง โดยไดมีการจัดประชุมในหัวขอการพัฒนา

แบบจําลองท่ีใชในการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)  

 1.1.3 การบูรณาการเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการตอตานการทุจริต

ท้ังของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี 

จึงไดมีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 304-51/2554     

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ “ใหสํานัก/สถาบัน/ศูนยในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช.   

ศึกษาและเตรียมความพรอมตามดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สําหรับการประเมินผล

ตอไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ      

พ.ศ. 2554 ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Transparency 

Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 

Assessment) ดังนั้น เม่ือดําเนินการตามโครงการท้ังสองเสร็จเรียบรอยแลว ควรท่ีจะนําผลการดําเนินการ    

มาบูรณาการรวมกัน”  

กลาวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปน

เครื่องมือตอตานการทุจริตท่ีใชในการประเมินความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการตอตานการทุจริต 

(measure anti-corruption efforts) จากขอเท็จจริงในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร

หลักฐานเชิงประจักษ ขณะท่ีการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานเปนเครื่องมือตอตานการทุจริตท่ีใชวัดระดับ

การทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรูหรือ

ประสบการณตรงของประชาชนท่ีเคยรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของท้ังสองระบบ   

มาใชและเพื่อใหเกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติบูรณาการเครื่องมือการ

ประเมินท่ีใชในการตอตานการทุจริตท้ังสองระบบเขาดวยกัน แลวเรียกเครื่องมือใหมวา “การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA)”  
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ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดนํามา

ทดลองใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 โดยทดลองประเมินหนวยงานภาครัฐ 4 ประเภท ไดแก สวนราชการ

สวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ รวม 8 หนวยงานนํารอง โดย

ผลการประเมินหนวยงานนํารองไดคะแนนเฉลี่ย 59.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยางไรก็ตาม     

แมผลการประเมินดังกลาวเปนเพียงผลจากการประเมิน 8 หนวยงานนํารองท่ียังไมสามารถเปนตัวแทนของ

หนวยงานราชการไดท้ังหมด แตจากการทดลองเครื่องมือและระบบการประเมินในครั้งแรกนี้ สํานักงาน ป.ป.ช.  

ไดนําขอมูลและผลการประเมินท่ีไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอเสนอแนะใหแกหนวยงานนํารองท่ีเขา

รวมการประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน นํามาสูการ

สรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ 

ในป  พ.ศ. 2556 สํานั กงาน ป.ป .ช .  ไดมอบหมายใหศู นย วิ จัยเพื่อต อต านการทุจริ ต              

ปวย อึ๊งภากรณ ทําการทดสอบคาความนาเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีหนวยงานภาครัฐนํารองเขารับการ

ประเมิน 7 ประเภท ไดแก สวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานดานการศึกษา องคการมหาชน และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (รวมถึงสํานักงาน 

ป.ป.ช. ดวย) รวมจํานวน 14 หนวยงานนํารอง โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินในครั้งนี้ตองไมซ้ํา

กับท่ีไดทําการนํารองในครั้งแรก สําหรับผลการทดสอบคาความนาเชื่อถือไดของแบบประเมิน โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเปนการวัดความเชื่อถือไดของขอคําถามจัดลําดับ

ทัศนคติแบบ Likert Scale ท่ีกําหนดระดับความนาเชื่อถือตองมีคะแนนไมต่ํากวา .700 จากผลการทดสอบใน

ครั้ งนี้พบวา แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment มีคาคะแนนสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคอยู ท่ี  .932 และแบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment      

มีคาคะแนนสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยูท่ี .911 ดังนั้นแบบทดสอบท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึงถือวา มีความนาเชื่อถือได สําหรับผลการประเมินนํารอง

เพื่อทดสอบเครื่องมือในครั้งนี้ หนวยงานนํารองท้ัง 14 หนวยงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 41.93 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน 

    สํานักงาน ป.ป.ช. คาดหวังวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเขารับการ

ประเมินในการปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนนิงานมีความเปนมาตรฐานสากล เกิดความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

และทําใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมากข้ึน รวมท้ังไดรับการยอมรับจาก

นานาประเทศเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย     

ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศไทยตอไปในอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงคของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 1.2.1 เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ท่ีเขารับ

การประเมิน 
1.2.2 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินงานแกหนวยงานภาครัฐ ท่ีเขารับการ

ประเมินท้ังภายในและภายนอกองคกร สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตอไป 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน  

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
สํานักงาน ป.ป.ช จะประเมินผลหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมโครงการโดยใชกรอบแนวคิดการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําข้ึน แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้  
 1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือ   

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน          

เชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   

  2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

  3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก    

การรับรูของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ี

ภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของ

ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

  5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน                        

1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินงาน 

สํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการประเมินผลตามกลุมเปาหมายท่ีตองเขารับการประเมิน จํานวน 

121 หนวยงาน ซึ่งมีพื้นท่ี ณ ท่ีตั้งของหนวยงาน 

1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 
สํานักงาน ป.ป.ช . จะดําเนินการประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นับตั้ งแต             

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยจะจัดเก็บแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ ตามท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ 
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แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บภายในไตรมาสท่ี 3 

ของปงบประมาณ และในกรณีท่ีมีการจัดเก็บขอมูลทางไปรษณียซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการตอบกลับ 

สํานักงาน ป.ป.ช. อาจดําเนินการจัดเก็บกอนชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไวขางตน 
แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บชวงระยะเวลา

เชนเดียวกับแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment  
แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บภายใน     

ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณท่ีดําเนินการประเมิน 

1.4 ขอบเขตดานวิธีการศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ใชวิธีวิจัยท่ีสําคัญ 2 วิธี คือ 

 1.4.1 การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารหรือหลักฐาน   

เชิงประจักษ ตามแบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment โดยใหหนวยงาน

ท่ีเขารวมการประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริง

และมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ 
 1.4.2 การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey  Research) โดยจัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับขอคิดเห็น ความรูความเขาใจและประสบการณจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจ       

External Integrity & Transparency Assessment และแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency 

Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐ เรื่องความ

โปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและคุณธรรม

การทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลองและเหมาะสม  

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.5.1 หนวยงานท่ีเขารับการประเมินมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานมากข้ึน 
1.5.2 เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเขารับการประเมินใหความสําคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มข้ึน  



บทท่ี 2 
 

2.1 แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                     

 (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  

ในการท่ีจะทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ภายในประเทศเพื่อนําผลท่ีไดไปใชในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ     

ใหดีข้ึนนั้น การประเมินผลจากการรับรูของประชาชนหรือผูรับบริการจากหนวยงานภาครัฐแตเพียงดานเดียว     

คงไมเพียงพอ สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดสรางความสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบคือ  

1. เครื่องมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจากการรับรู

ของประชาชนผูมีประสบการณในการเขารับบริการจากภาครัฐโดยตรงและเจาหนาท่ีรัฐในหนวยงานนั้นๆ 

(Perception-based)   

2. เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการตอตานการทุจริตและการ

สรางความโปรงใสในการดําเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบไดท้ังจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-

based) และจากมุมมองการรับรู  

 

แผนภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการแนวคิดในการประเมินผลท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต  

                 เพื่อสรางสมดุลในระบบการประเมิน 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 จากแนวคิดในการสรางสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดกําหนด   

ดัชนีสําคัญ 5 ดัชนี ไดแก  

2.1.1 ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   

2.1.2 ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ    

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
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2.1.3 คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก

การรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

2.1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) บน

พื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

2.1.5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีมีตอการดําเนนิงานของหนวยงาน        
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แผนภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

ความโปรงใส 

(Transparency) 

ความพรอมรับผิด 

(Accountability) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(Integrity Culture) 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

(Work Integrity) 

การดําเนินงานขององคกร 

ประสบการณตรง 

(Experience) 

ระบบการรองเรียนขององคกร 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาท่ี 

EIT และ EBIT 

IIT 

IIT และ EBIT 

EIT  

EIT และ EBIT 

EIT 

Integrity & Transparency Assessment 

หมายเหตุ: 

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 

 (การประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร) 

IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment  

(การประเมินจากมุมมองภายในองคกร) 

EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment  

(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ) 

วัฒนธรรมองคกร  

(Organization Culture) 

การตอตานการทุจริตขององคกร 

(Anti-Corruption Practices) 

การบริหารงานบุคคล 

 (Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 

 (Budget Execution) 

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

 (Fairness in Work Assignment) 

การรับรูขอมูลการทุจริต  

(Corruption Perceived) 
EIT  

IIT 

IIT 

IIT 

9 
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2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ    
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

   2.2.1 ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)  
 ดัชนีความโปรงใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานท่ีมีความโปรงใส การมี
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี    

โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence - Based) บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานตางๆ ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
แบงเปน 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 1) การดําเนินงานขององคกร ประเมินจากมุมมองการรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนได      

สวนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เกี่ยวกับการใหและเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ     
จัดจาง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตริาชการ และการเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน 
 2)  ระบบการรองเรียนขององคกร ประเมินจากมุมมองการรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เกี่ยวกับระบบการรองเรียนของหนวยงาน      

โดยแบงเปนประเด็นการประเมิน ไดแก การตอบสนองขอรองเรียน ชองทางการรองเรียน และการแจงผล
รองเรียน 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอยของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน/ระบบการรองเรียน 

ความโปรงใส (Transparency) 

การดําเนินงานขององคกร ระบบการรองเรียนขององคกร 

การใหและการเปดเผยขอมูล 

การจัดซ้ือจัดจาง 

การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน 

                                                   
การตอบสนองขอรองเรียน 

                                                   
ชองทางการรองเรียน 

                                                   
การแจงผลรองเรียน 

                                                   
ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ 

                                                   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                                                   
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

                                                   
การมีสวนรวม 
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ตารางที่ 1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

 ความโปรงใส 

(Transparency) 

การดําเนินงาน 

ขององคกร 

การใหและเปดเผย
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

การใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  Q1 EIT 

การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ี
ใหบริการอยางชัดเจน 

Q2 EIT 

การเปดเผยข้ันตอนและระยะเวลาท่ีใหบริการอยางชัดเจน  Q3 EIT 

การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ เชน ข้ันตอน แบบฟอรม คาธรรมเนียม (ถามี)  
และเอกสารประกอบอื่นๆ อยางชัดเจน 

Q4 EIT 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ EB1 EBIT 

การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางรายโครงการ ใหสาธารณชนทราบผานเว็บไซต 
หรือสื่ออื่นๆ 

EB2 EBIT 

การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง    EB3 EBIT 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  Q6 EIT 

การดําเนินงานตามคูมือมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจหลัก EB4 EBIT 

ความเปนธรรม/         
ไมเลือกปฏิบัติ 

การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ Q7 EIT 

ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก     EB5 EBIT 

การมีสวนรวม ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในภารกิจหลักของหนวยงาน EB6 EBIT 

ผลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน Q8 EIT 

การเขาถึงขอมูล 
ตามภารกิจหลัก 
ของหนวยงาน 

ชองทางท่ีใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก EB7 EBIT 

11 
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ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

ระบบการรองเรียน

ขององคกร 

การตอบสนอง 

ขอรองเรียน 

การแกไขขอรองเรียนของผูรองเรียนอยางเหมาะสม  

(เชน ข้ันตอนระยะเวลา กระบวนการรับ และแกไขปญหาขอรองเรียน เปนตน) 

Q10-1 EIT 

การดําเนินการเรื่องรองเรียน EB8 EBIT 

การติดตามเรื่องรองเรียนท่ีผูรองเรียนใชบริการ Q10-2 EIT 

ระบบใหผูรองเรียนติดตามผลการรองเรียนดวยตนเอง Q11 EIT 

ชองทางการรองเรียน ชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการท่ีสะดวก Q9 EIT 

การแจงผลรองเรียน การแจงผลเรื่องรองเรียน หรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผู

รองเรียนมีประสิทธิภาพ 

Q10-3 EIT 

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

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

ตารางที่ 1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) (ตอ)
12 
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 2.2.2 ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

 ดัชนีความพรอมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาท่ีของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน 

 ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงานคือเจาหนาท่ีของรัฐ     

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียของหนวยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาท่ี 

   

แผนภาพที่ 4 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

ดัชนีความพรอมรับผิด 

(Accountability) 

ความรับผดิชอบตามการปฏิบัติหนาท่ี 
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ตารางที่ 2 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)  

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 

ความพรอมรับผิด 

(Accountability) 

ความรับผิดชอบตาม 

การปฏิบัติหนาท่ี 

ความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี Q12 EIT 

ความสุภาพ ความกระตือรือรน เต็มใจ การทํางานรวดเร็ว และมุงผลสําเร็จของงาน  Q13 EIT 

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

14 
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 2.2.3 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีการ

ดําเนินการโดยไมเปนธรรมและไมโปรงใส ไมเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการ

หรือ ข้ันตอนการใหบริการ การเลือกปฏิบัติเ ม่ือไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อใหไดมาซึ่ ง

ผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาท่ีของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้นอยหรือไมมีเลย    

และเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือข้ันตอนการใหบริการดวยความเปน

ธรรมแลว ก็จะสงผลใหคุณธรรมการใหบริการของหนวยงานด ี 

  ดัชนีนี้จะวัดระดับการรับรู จาก 2 แง มุม ไดแก  การรับรูขอมูลการทุจริต (Corruption 

Perceived) และประสบการณตรง (Experience) ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย แบงเปน 2 ตัวชี้วัด 

ดังนี้   

 1) การรับรูขอมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นท่ีเปนการรับรูหรือเคยรับฟงเกี่ยวกับ   การ

รับสินบนในรูปแบบตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการใหบริการท่ีเปนพิเศษจากเจาหนาท่ีของ

หนวยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรูเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อผลประโยชนตอบแทนบางอยาง

สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่นๆ  

2) ประสบการณตรง ประเมินจากความคิดเห็นท่ีเปนประสบการณตรงท่ีเกี่ยวกับการถูกรองขอให

เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงตางๆ หรือผลประโยชนอื่นใดแกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ี

ใหบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการใหบริการจากเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ 

 

แผนภาพที่ 5 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 
 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

การรับรูขอมูลการทุจริต  

(Corruption Perceived) 

 

ประสบการณตรง 

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

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 

คุณธรรมการใหบริการ

ของหนวยงาน 

(Integrity in Service 

Delivery) 

การรับรูขอมูลการทุจริต 

(Corruption Perceived) 

การรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรองขอใหผูใชบริการพาไปสถาน

บันเทิงรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

การใหบริการตามหนาท่ี 

Q14 EIT 

การรับรูเกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน  

ตอบแทนอื่นใดเปนเรื่องปกติธรรมดา 

Q15 EIT 

เจาหนาท่ีท่ีใหบริการไดมีการเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการ     

บางคนเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว 

Q16 EIT 

เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีการปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม หรือมีการใหความ

ชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อผลประโยชนตอบแทนบางอยาง สําหรับตนเองและ

พวกพองหรือบุคคลอื่น 

Q17 EIT 

ประสบการณตรง 

(Experience) 

 

การถูกรองขอใหเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงตาง ๆ  

หรือผลประโยชนอื่นใดแกเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

Q18 EIT 

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

16 
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 2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานท่ี      

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ดัชนีนี้เปนการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาท่ีของรัฐภายในหนวยงาน และจาก

การนําหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐาน

ตางๆ ของหนวยงาน ตลอดจนขอมูลการถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. มาใช

ประเมินแบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

  1) วัฒนธรรมองคกร ประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซึ่งยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือ

เปนไปตามประมวลจริยธรรมขององคกร ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพดวยความซื่อสัตยสุจริตและ

รับผิดชอบคํานึงถึงประโยชนของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนหรือกลุมหรือพวกพอง ปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย มีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ียึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ      

  2) การตอตานการทุจริตขององคกร ประเมินการรับรูถึงแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต การเผยแพรหลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต การใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนา

และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน       

มีการทํางานอยางเปนอิสระ ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตได การนําผลการ

ประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและปองกันการทุจริตได             

การติดตามและตรวจสอบผูกระทําการทุจริต กระบวนการลงโทษผูกระทําการทุจริต การใชจายเงินท่ีไมสมควร

และเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรี่ยไรในโอกาสตางๆ การพัฒนา

เครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อปองกันการทุจริต การจัดใหมีระบบปองกันผลประโยชน   

ทับซอนขององคกร รวมถึงการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส  

 

แผนภาพที่ 6 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

 

 

 

 

วัฒนธรรมองคกร 

(Organization Culture) 

การตอตานการทุจริตขององคกร 

(Anti-Corruption Practices) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) 
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ตารางที่ 4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  

 ดัชน ี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

วัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคกร (Integrity 

Culture) 

วัฒนธรรมองคกร 

(Organization Culture) 

การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม Q1 IIT 

การปฏิบัติหนาที่อยางมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ Q2  

การปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน กลุมหรือ

พวกพอง  

Q3 IIT 

การปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย Q4 IIT 

การใหบริการดวยความรวดเร็ว อัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติ Q5 IIT 

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง Q6 IIT 

การปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  

และตรวจสอบได 

Q7 IIT 

การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร Q8 IIT 

การตอตานการทุจริตของ

องคกร 

(Anti-Corruption 

Practices) 

 

การรับรูถึงแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต Q9 IIT 

การเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 

เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ 

Q10 IIT 

การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  

(Conflict of interest) แกบุคลากรในหนวยงาน  

Q11 IIT 

การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ

กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน 

Q12 IIT 

หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน มีการทํางานอยางเปนอิสระ Q13 IIT 

ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตได  Q14 IIT 

การนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ

และปองกันการทุจริตได 

Q15 IIT 

การติดตามและตรวจสอบผูกระทําการทุจริต Q16 IIT 

18 
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 ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

  กระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผูกระทําการทุจริต Q17 IIT 

การใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร Q18 IIT 

การใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอง Q19 IIT 

การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการให
ความบันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง 

Q20 IIT 

การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม 

ตรุษจีน งานศพงานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท 
Q21 IIT 

การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน (เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน) เพื่อปองกันการทุจริตได 

Q22 IIT 

การดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน EB9 EBIT 

การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต EB10 EBIT 

การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส EB11 EBIT 

การถูกชี้มูลความผิดของเจาหนาท่ีในหนวยงาน EB12 ประสานขอ
ขอมูลจํานวน

เรื่องรองเรียนท่ี
ถูกชี้มูลความผิด 
จากสํานักงาน 
ป.ป.ช. และ 
สํานักงาน 
ป.ป.ท. 

หมายเหตุ : IIT   คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองคกร) 
    EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ) 

ตารางที่ 4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) (ตอ) 
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 2.2.5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม  

 ดัชนีนี้เปนการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของระบบการบริหารงาน

บุคคล (Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเปนธรรมในการ

มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาท่ีของรัฐ

ภายในหนวยงาน แบงเปน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้    

 1) การบริหารงานบุคคล ประเมินจากประสบการณตรงและการรับรูจากมุมมองของเจาหนาท่ี

ภายในหนวยงานเกี่ยวกับคาตอบแทนท่ีไดรับมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถ ความ

คุมคาของคาใชจายในการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการไดรับทุนการศึกษา ระบบ

ความกาวหนาในตําแหนงงาน ท่ีมีความชัดเจน ระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหอยู

ปฏิบัติงานแกหนวยงานท่ีมีความเหมาะสม การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ความพึงพอใจในการพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาดูงานท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจนการใหความอุปถัมภ

แกบุคคลท่ีมีผลตอระบบการบริหารงานบุคคล 

 2) การบริหารงบประมาณ ประเมินจากมุมมองการรับรูจากมุมมองของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบได การบริหารงบประมาณขององคกร

คํานึงถึงความคุมคา ประหยัด ถูกตองตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

 3) ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินจากจากประสบการณตรงและการรับรูจาก

มุมมองของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มท่ีและเสนอแนวความคิดท่ีแตกตาง ความเปนธรรมในการสั่งการ การมอบหมายงานท่ีเปนไปตาม

ภารกิจขององคกรตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีความเหมาะสม มิใชการสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่อง

สวนตัวของผูบังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไมปฏิบัติงานสวนตัวของผูบังคับบัญชาตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

แผนภาพที่ 7 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอยของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

 

 

 

การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Management) 

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  

(Fairness in Work Assignment) 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) 

การบริหารงบประมาณ 

(Budget Execution) 

                        
ประสบการณตรง 

                                                   
ประสบการณตรง 

                                                   
การรับรู 

                                                   
การรับรู 

                                                   
การรับรู 
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 ตารางที่ 5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย  ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

คุณธรรมการ

ทํางานใน

หนวยงาน (Work 

Integrity) 

การบริหารงานบุคคล 

(Personnel 
Management) 

 

ประสบการณตรง คาตอบแทนท่ีไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับความรูความสามารถ Q23 IIT 

การรับรู ความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน เชน สถานท่ี สาธารณูปโภค
ตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน รวมถึงบรรยากาศในการทํางาน  

Q24 IIT 

การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน Q25 IIT 
ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน สิ่งของมีคา ความบันเทิง ความสะดวกสบาย 
หรือประโยชนตอบแทนอื่น มีผลตอการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การ
โอนยาย การใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

Q26 IIT 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การใหทุนการศึกษามีความเหมาะสม 

Q27 IIT 

ความคุมคาของการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการไดรับ
ทุนการศึกษา  

Q28 IIT 

การวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจน Q29 IIT 
วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยู
ปฏิบัติงานแกหนวยงาน 

Q30 IIT 

การเปลี่ยนงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอื่น Q31 IIT 
การเปลี่ยนงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอื่น Q32 IIT 

การบริหารงบประมาณ 

(Budget Execution) 

การรับรู การบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได Q33 IIT 
การใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด Q34 IIT 
การเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ 
การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ หรือการเบิกจายคาเดินทาง 

Q35 IIT 
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ดัชน ี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย  ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
การใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงค Q36 IIT 

 ความเปนธรรมในการ

มอบหมายงาน 

(Fairness in Work 

Assignment) 

 

ประสบการณตรง การรองขอ/สั่งดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการ Q41 IIT 

การรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงาน Q43 IIT 

ความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางาน Q44 IIT 

ภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีมีความชัดเจน Q45 IIT 

การรับรู การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขต

หนาท่ีไดอยางเต็มท่ี 

Q37 IIT 

การเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางได Q38 IIT 

บุคลากรในหนวยงานไดรับคําสั่งท่ีไมเปนธรรม เชน คําสั่งในการมอบหมายงาน

โดยไมมีสาเหตุอันควร 

Q39 IIT 

การมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

Q40 IIT 

การไมปฏิบัติตามการรองขอ/สั่งดวยวาจาของผูบังคับบัญชา จะไดรับผลกระทบ

ทางลบตอการทํางานหรือความกาวหนาในตําแหนงท่ีของตน 

Q42 IIT 

หมายเหต ุ: IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองคกร

ตารางที่ 5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)  (ตอ) 
22 
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                  

ไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย          

เปนหลักรวมถึงขอเ ท็จจริงของการทุจริต ท่ีเกิด ข้ึนภายในหนวยงานภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจาก            

การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ

รับสิ่งของตางๆ ท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน

องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร

ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสราง

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการ

สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก

การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ถือเปน

จุดเริ่มตนในการรณรงคและเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีมีความ

โปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรม

การทํางานในหนวยงาน หนวยงานจะทราบถึงประเด็นในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการดําเนินงาน

ภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน ไดรับการยอมรับ

จากผูรับบริการจากทุกภาคสวน และเปนหนวยงานภาครัฐตนแบบในการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ใหกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป 

ประการสําคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ              

จะเปนกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ เปนโครงการสําคัญท่ีจะสงผลตอการจัดอันดับดัชนี           

ภาพลักษณของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองคกรความโปรงใสนานาชาติ            

ใหมีคะแนนเพิ่มข้ึนนําไปสูการจัดอันดับท่ีดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง   
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2.3  วิธีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2.3.1 กลุมประชากรเปาหมาย การเลือกตัวอยาง และขนาดตัวอยาง 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดกลุม
ประชากรเปาหมายเพื่อใหคณะผูวิจัยดําเนินการสํารวจและประเมินผล ไดแก สํานักงานศาล (หนวยงาน
รับผิดชอบงานธุรการศาล) องคกรตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน จํานวน 121 หนวยงาน ซึ่ งมีพื้นท่ี ณ ท่ีตั้ งของหนวยงาน         
โดยคณะผู วิ จัยไดจําแนกกลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) การสุมตัวอยาง (Sampling 
Method) และขนาดตัวตัวอยาง (Sample Size) ตามประเภทของการประเมิน ดังนี ้

1) แนวทางการประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT 
แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เปนการประเมินจาก

ขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ใชวิธีการ
สํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การทอดแบบรวมกับการสง E-mail 
หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท และสงแบบประเมินทางไปรษณียใหกับกลุมเปาหมาย ท้ังนี้อาจจะใชหลายวิธี
รวมกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในรอบ
หนึ่งปงบประมาณท่ีผานมา ซึ่งประกอบดวย สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล) องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
จํานวน 121 หนวยงาน 

ในการเลือกตัวอยาง คณะผูวิจัยใชวิ ธีการสุมตัวอยาง แบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน และใหมีการกระจายตัวอยางตามลักษณะของประชากร
เปาหมาย 

เกณฑในการคั ดเ ลือกตัวอยางตามแบบสํารวจ  Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT ประกอบดวยบุคลากรภายในหนวยงาน ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางท่ีมีอายุการ
ทํางานตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป โดยหนวยงานจะตองจัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, 
ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ E-mail ของบุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 300 รายชื่อ ใหครอบคลุมทุกระดับตามสาย
การบังคับบัญชา และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการสุมคัดเลือกใหเหลือ จํานวน 100 รายชื่อ 
สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อท้ังหมด 

2) แนวทางการประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 

แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เปนการประเมินจาก
ขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับ

ความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) และคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน 
(Integrity in Service Delivery) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview)    
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การทอดแบบรวมกับการสง E-mail หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท และสงแบบประเมินทางไปรษณียใหกับ
กลุมเปาหมาย ท้ังนี้อาจจะใชหลายวิธีรวมกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ภาครัฐในรอบ 1 ปงบประมาณท่ีผานมา ซึ่งประกอบดวย สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล) 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน จํานวน 121 หนวยงาน 
ในการเลือกตัวอยาง คณะผูวิจัยใชวิ ธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 

Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะ

โครงสรางการบริหารงานและประเภทผูรับบริการ (ประชาชนท่ัวไปและผูมีสวนไดสวนเสีย) ของแตละ
หนวยงาน รวมท้ังใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากรเปาหมาย 

เกณฑในการคัดเ ลือกตัวอยาง ตามแบบสําร วจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ประกอบดวย ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ของหนวยงานนั้นๆ อยางแทจริง โดยระบุ

ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงานรวมถึงประชาชนท่ีเปน
ผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานโดยทางตรงหรือทางออม โดยหนวยงานจะตองจัด เตรียม           
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ E-mail ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ดังกลาวในรอบปงบประมาณท่ีผานมา จํานวน 300 รายชื่อ และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการสุม
คัดเลือกใหเหลือ จํานวน 100 รายชื่อ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป กรณีหนวยงานมีผูรับบริการ/ผูมีสวนได    
สวนเสียนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อท้ังหมด 

 3) แนวทางการประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 

แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เปนการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดานความโปรงใส (Transparency) 
และดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ             

กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก หนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย สํานักงานศาล 

(หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล) องคกรตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน จํานวน 121 หนวยงาน 

การประเมินโดยใชแบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: 

EBIT จะใชแบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการตอบแบบสํารวจตาม
ความเปนจริงพรอมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการอางอิงคําตอบใน
ขอคําถามนั้น และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป 

ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบแบบสํารวจ Evidence – 
Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น หนวยงานท่ีเขารับการประเมินจะตองสอบทาน
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีสงมาพิจารณาในแตละประเด็นคําถามใหสอดคลองกับภารกิจท่ี
หนวยงานเลือก และประเด็นคําถามท่ีมีลักษณะความตอเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐาน 

ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน ใหสอดคลองกับรอบ
ปงบประมาณท่ีดําเนินการประเมิน 
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2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย ซึ่งไดศึกษาวิเคราะหและพัฒนาใหมีรูปแบบและเอกลักษณท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการประยุกตจากแนวคิดการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity Assessment)  ขององคการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission: ACRC) ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาบูรณาการเขากับแนวคิดดัชนีความโปรงใสของ
สํานักงาน ป.ป.ช . และผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception - Based)  และหลักฐานเชิง
ประจักษ  (Evidence – Based) เขาดวยกัน  กําหนดเปนกรอบแนวคิด และสังเคราะหเปน 5 ดัชนีท่ีสําคัญ  
และจําเปนในการประเมิน ไดแก  ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ดัชนีความพรอมรับผิด 
(Accountability Index) ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
(Work Integrity Index) แลวจําแนกดัชนีเปนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นการสํารวจ และแปลงไปสูคําถามท่ี
ใชในการสํารวจความคิดเห็น หรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน เพื่อใหครอบคลุมและ
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยเครื่องมือท่ีนําไปใชในการสํารวจ มีท้ังหมด 3 เครื่องมือ ดังตอไปนี ้ 
 1) แบบสํารวจคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Internal 
Integrity & Transparency Assessment: IIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเครื่องมือท่ีใชประเมิน
ขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity 
Index) 
 2) แบบสํารวจคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ External 
Integrity & Transparency Assessment: EIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเครื่องมือ ท่ีใชประเมิน
ขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสยีของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัชนี
ความโปรงใส (Transparency Index) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) และดัชนีคุณธรรมการ
ใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 
 3) แบบสํารวจคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Evidence– 
Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเครื่องมือ ท่ีใช
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 ของดัชนีความโปรงใส 
(Transparency) และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 

 2.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกตาม
ประเภทขอมูล ดังนี้ 
 1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ Internal Integrity & transparency Assessment  
 ใชวิธีรวบรวมโดยการใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานท่ีถูกประเมินตอบแบบสํารวจดวยตนเอง     
(Self-administered Questionnaire Survey) หรือการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview)       
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หรือการสงแบบสํารวจใหเจาหนาท่ีทางไปรษณียใหกับกลุมเปาหมายท่ีไดจากการสุมตัวอยาง ท้ังนี้อาจจะใช
หลายวิธีรวมกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ External Integrity & transparency Assessment        

 ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยแยกตามประเภทการใหบริการของหนวยงาน โดยหนวยงานท่ี
ใหบริการประชาชนโดยตรง (Counter Service) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา 
(Face-to-Face Interview) หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท หรือการสํารวจทางไปรษณีย  

 หนวยงานท่ีไมมีการใหบริการประชาชนโดยตรง ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจทาง
ไปรษณียหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือการสัมภาษณทางโทรศัพทกับกลุมเปาหมาย 
 3) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ  Evidence – Based Integrity & 

Transparency Assessment: EBIT 
  ใช วิ ธีการรวบรวมขอมูล ท่ีเปนจริงจากเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ            
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดสงแบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน ใหกับหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน
ดําเนินการตอบแบบสํารวจตามความเปนจริงพรอมกับแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

เพื่อประกอบการอางอิงคําตอบในขอคําถามนั้นๆ และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช.  
 4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจาหนาที่ในหนวยงาน  
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินจะประสานเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานจากสํานักงาน 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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บทท่ี 3 

 
3.1 หนวยงานเปาหมายในการประเมิน  

 สํานักงาน ป.ป.ช . ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสของการดําเนินงาน และเพื่อเปนการขับเคลื่อนใหสวนราชการทุกภาคสวนพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 8,197 หนวยงาน โดยแบงความรับผิดชอบ    
ในการประเมินหนวยงานตางๆ ดังนี ้ 

 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 ไมรวมสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค)  

  2. สวนราชการสวนภูมิภาค   จํานวน   76 จังหวัด 
       สํานักงานจังหวัด  
   สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด  
   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  

  3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    จํานวน  282 หนวยงาน 
    -  องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน    76  หนวยงาน 

   -  เทศบาลนคร    จํานวน    30  หนวยงาน 

   -  เทศบาลเมือง    จํานวน  174 หนวยงาน 
   -  องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จํานวน      2  หนวยงาน 

     (กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา) 

ท้ังนี้ องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษจะไมรวมถึง แขวง สํานักงานเขต และไมรวมกิจการ 
อปท. อื่น ๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานธนานุบาล และ สําหรับเทศบาลเมืองจะไมรวมถึงเทศบาลเมือง    
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองทาผา จังหวัดราชบุรี (เนื่องจากไดรับการยกฐานะจากเทศบาล

ตําบลเปนเทศบาลเมือง เม่ือเดือน กุมภาพันธ 2557 และ สิงหาคม 2557 จึงไมอยูในกลุมเปาหมาย)   
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เกณฑในการคัดเลือกหนวยงานท่ีจะเปนตัวแทนของจังหวัดนั้น ตองเปนหนวยงานท่ีอยูในกํากับ
ดูแลของผูวาราชการจังหวัด รวม 3 หนวยงาน คือ 1) สํานักงานจังหวัด 2) สํานักงานสาธาณสุขจังหวัด         

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 

 ข้ันตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน มีดังนี ้ 

 3.2.1 กอนการดําเนินงาน 
 หนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตองเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการประเมิน ดังนี ้

  1) เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเพื่อเปนการสรางความรู
ความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ 

  2) จัดเตรียมรายชื่อเจาหนาท่ีของหนวยงาน จํานวน 2 ทาน เพื่อทําหนาท่ีประสานงานใน
ระหวางท่ีหนวยงานกําลังเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
กับสํานักงาน ป.ป.ช.  
  3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ   

E-mail ของบุคลากรท้ังหมดใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ Internal Integrity 
& Transparency Assessment: IIT ตอไป 

  4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ 
 E-mail ของผูมีสวนไดสวนเสียในรอบปงบประมาณท่ีผานมา ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และ
จัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 

Assessment: EIT ตอไป 
  5) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินตองจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ        
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชประกอบแบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
โดยหนวยงานจะตองสอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในแตละประเด็นคําถาม เพื่อใหมี

ความสอดคลองกับภารกิจท่ีหนวยงานเลือก และประเด็นคําถามท่ีมีลักษณะความตอเนื่องกันควรสอบทาน
รายการเอกสาร/หลักฐาน ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน 
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ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณท่ีดําเนินการประเมิน และจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตรวจ
ประเมินตอไป 

  6) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ
ท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในการเขาไปเก็บ
ขอมูลตามแบบสํารวจ ณ หนวยงานท่ีทําการประเมิน 

 7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT และ แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT       

จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน   

3.2.2 ระหวางการดําเนินงานรวบรวมขอมูล 

หลังจากท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. หรือท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT และ แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT        

จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเปนท่ีเรียบรอยแลว สํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการในข้ันตอน ดังนี้ 
1) ทําการตรวจประเมินและรวบรวมคะแนนจากแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ Internal 

Integrity & Transparency Assessment: IIT, External Integrity & Transparency Assessment: EIT 

และ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT และรวบรวมขอมูลการถูกชี้มูล
ความผิดของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท.   

2) สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดสงคาคะแนนตามผลการประเมินภาพรวมเบ้ืองตนและ

ผลคะแนนตามแบบประเมิน Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เพื่อให
หนวยงานท่ีเขารับการประเมินพิจารณาผลภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (การอุทธรณคา
คะแนน หนวยงานท่ีเขารับการประเมินจะอุทธรณคาคะแนนไดเฉพาะแบบประเมิน Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เทานั้น) 

3) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินแจงความประสงคมายังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอ
อุทธรณคาคะแนนตามแบบประเมิน Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
พรอมเอกสาร/หลักฐานหรือหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ (เพิ่มเติม) ภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด 
4) สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดสงคาคะแนนครั้งสุดทายใหกับหนวยงานท่ีเขารับการ

ประเมินทุกหนวยงาน 

 
3.2.3 หลังการดําเนินงานรวบรวมขอมูล 
สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดสงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมบทวิเคราะห ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ

ใหกับหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป  
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3.3 ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 7 แสดงปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ          

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เดือน / ป การดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม 2558 ● ประชุมชี้แจงระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับ
หนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ  

เดือนมิถุนายน 2558 ● หนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ จัดสงขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน, 
ขอมูลผูมีสวนไดเสีย  

เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2558 ● สัมภาษณหรือจัดสงแบบประเมินการรับรูสําหรับเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงาน (แบบประเมิน Internal) ไปยังบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินฯ (โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จางผูรับจางดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ตามแบบประเมินฯ ณ สถานท่ีต้ังของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ) 
● สัมภาษณหรือจัดสงแบบประเมินการรับรูสําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย  
(แบบประเมิน External) ไปยังผูมีสวนไดเสียของหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินฯ (โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จางผูรับจางดําเนินการจัดเก็บขอมูลตาม
แบบประเมินฯ ณ สถานท่ีต้ังของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ หรือท่ีอยู
ของผูมีสวนไดเสีย)  

เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมิน Internal, แบบ
ประเมิน External ของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ   

เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ● หนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ สงแบบประเมินเชิงประจักษสําหรับ
หนวยงาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบขอคําถามสงใหสํานักงาน 
ป.ป.ช. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2558 ● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษสําหรับ
หนวยงาน (Evidence-Base) และเอกสารหลักฐานประกอบขอคําถาม 
ตามท่ีหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ สงมา  
● ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ จากแบบประเมิน 
Internal, External, Evidence-Base 

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2558 ● จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เบ้ืองตน ใหกับ
หนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ  
● รับและพิจารณาการอุทธรณจากหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ  

ภายในเดือนธันวาคม 2558 ● จัดสงผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. (เฉพาะหนวยงานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ) 

เดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 ● จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ พรอมขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานใหกับหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ  
● ประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ตอ
สาธารณะผานทางเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินฯ 

เดือนเมษายน 2559 ● พิธีมอบรางวัลใหกับหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ ท่ีมีผลคะแนนตามท่ี 
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
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หมายเหตุ   * ชื่อผูประสานงาน มีความสําคัญมากตอความสําเร็จในการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและ

 ความโปรงใสฯ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา โดยมีขอแนะนํา ดังนี ้

 หนวยงานหลักในระดับกระทรวง คือ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

 หนวยงานหลักในระดับกรม คือ กลุมงานคุมครองจริยธรรม โดยรับผิดชอบในการ

ประสานงาน เรงรัดและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 ท้ังนี้ ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณและขอเท็จจริงทางปฏิบัติ 

 โดยจะแจงการปรับเปลี่ยนใหทราบ (ถามี) 
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บทท่ี ๔ 
 

ขอแนะนํา 
  

 1. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินควรจัดทําระบบในการจัดเก็บฐานขอมูลใหเปนปจจุบันของ
บุคลากรภายในหนวยงานรวมท้ังผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ซึ่ งประกอบดวย            
ชื่อ-นามสกุลสถานท่ีทํางาน, แผนก/สังกัด/ฝาย, ระดับตําแหนงงาน, ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได, เบอร
โทรศัพทท่ีทํางานเบอรโทรศัพทท่ีบาน และE-mail เพื่อใหผูประเมินหรือท่ีปรึกษาโครงการสามารถติดตอ
กลุมเปาหมายในการสุมจัดเก็บแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment และแบบ
สํารวจ External Integrity & Transparency Assessment ท่ีเกี่ยวของได เนื่องจากการสํารวจคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น ตองไดรับขอมูลความคิดเห็นทุกประเด็นจากเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานรวมท้ังผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน 

2. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินควรจัดทําระบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรฐาน เชน ผลการประเมิน เอกสาร/
หลักฐานและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชประกอบการประเมินตามแบบสํารวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เนื่องจากหนวยงานจะตองเขารับการประเมิน ITA           
ทุกปงบประมาณ 

3. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินควรกําหนดหนวยงานภายในสังกัด และผูรับผิดชอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของหนวยงานภาครัฐใหชัดเจน เพื่อความความสะดวก รวดเร็ว 
และลดขอผิดพลาดในการประสานงานระหวางผูประเมินและหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน  

4. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินควรทําความเขาใจในวิธีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชประกอบการประเมินตามแบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & 
Transparency Assessment: EBIT ตามคูมือคําอธิบายหลักคําอธิบายแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษให
ละเอียดแกหนวยงานภายในสังกัดท่ีเกี่ยวของ  เพื่อหนวยงานภายในสังกัดท่ีเกี่ยวของจะไดจัดสงเอกสาร
หลักฐานไดตรงตามวัตถุประสงคและตรงตามเกณฑการใหคะแนน  

5. ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบแบบสํารวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น หนวยงานท่ีเขารับการประเมินควร
สอบทานเอกสาร/หลักฐานในแตละประเด็นคําถามใหสอดคลองกับภารกิจท่ีหนวยงานเลือก โดยเฉพาะประเด็น
คําถามท่ีมีลักษณะความตอเนื่องหรือเชื่อมโยงกันควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐานท่ีอยูภายใตแผนงาน/
โครงการเดียวกัน รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณท่ี
ดําเนินการประเมินดวย 

6. เอกสารหลักฐานบางรายการท่ีเปนเอกสารลับของหนวยงานท่ีไมสามารถเปดเผยได  ใหหนวยงาน   
รีบดําเนินการแจงตอผูประเมินใหรับทราบ เพื่อท่ีจะไดดําเนินการนัดหมายการเขาไปตรวจประเมิน ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานนั้นๆ  
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ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจความคิดเห็น 

Internal Integrity & Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      

ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ

ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 

ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 

ประเภทท่ัวไป    

  ลูกจาง/พนักงานราชการ      ปฏิบัติงาน – อาวุโส       ทักษะพิเศษ               

ประเภทวิชาการ  

  ลูกจาง/พนักงานราชการ   ปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ 

ประเภทอํานวยการ   

  ระดับตน   ระดับสูง 

ประเภทบริหาร 

  ระดับตน   ระดับสูง 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย              หญิง 

DQ3.  ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 5 ป        5-10 ป                11-20 ป             มากกวา 20 ป 

 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา 

เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

ของหนวยงานของทาน 
 

 

วัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 

และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 
    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

    

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

  

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               

  จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ     
        งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 

    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา             
ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
        มากนอยเพียงใด  

 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  
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 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชดัเจน  ชัดเจน      
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
 

Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 
 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   

Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  
 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   

การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ

หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     

Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    

  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
มากนอยเพียงใด          

  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมีการรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก 
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      
 

----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 



 

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ   

แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 

และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 
 ขาราชการตํารวจ 

ระดับตํ่ากวากํากับการ 

  พลตํารวจ 

  รองผูบังคับหมู  

  ผูบังคับหมู  

  รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน  

  สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ 
ระดับกํากับการ 

  รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ  ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ 

ระดับบังคับการ 

  รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ   ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับบัญชาการ 

  รองผูบัญชาการ   

  ผูบัญชาการ  

  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

  จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย  หญิง 

DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 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 ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน       

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

 

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
  จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ        
        งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน  

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 
 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา               
        ท่ีเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
        มากนอยเพียงใด  

 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      
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Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 
 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   

Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  
 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   

 

การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ  

 หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     

Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    

 

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  

Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
  มากนอยเพียงใด          

  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

  หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก

Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      

 

----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 



 

แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 
 ขาราชการทหาร 

ระดับบังคับหมู หรือนายตอน 
  พลทหารอาสาสมัคร                      ผูบังคับหมู หรือนายตอน 
ระดับบังคับหมวด/บังคับกองรอย/บังคับการ 
  ผูบังคับหมวด 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 : ขาราชการกลาโหมซึ่งมิไดดํารงตําแหนงบังคับบัญชาตรงตามท่ีกําหนดไวใน ขอDQ1. ใหถืออัตราเงินเดือนของ
ตําแหนงท่ีดํารงอยูเปนหลักในการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา หากเทียบอัตราเงินเดือนของตําแหนงท่ีดํารงอยู ไมได ก็ให    
ถือยศของทหารหรือเงินเดือนท่ีไดรับเปนหลักในการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา ท้ังน้ี เปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม พ.ศ. 2501 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย  หญิง 
DQ3.  ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 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 ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

  

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
  จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ       
    งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน  

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 
 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา               
 ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
 มากนอยเพียงใด  
 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 

Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  
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 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 

 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  

 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   
 

การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวสัดุอุปกรณ  

 หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     

Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวตัถุประสงคมากนอยเพียงใด  
 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    

  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด           

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
         มากนอยเพียงใด          
  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก 
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      
----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 



แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    
แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 
และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 
        พนักงานสวนทองถ่ิน  
   ประเภทลูกจาง 

  ประเภทปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) 
  ประเภทอํานวยการ (ระดับ 7 - 8) 
  ประเภทบริหาร (ระดับ 9 - 10) 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย  หญิง 
DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 5 ป         5-10 ป               11-20 ป             มากกวา 20 ป 
 

 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา 

เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

ของหนวยงานของทาน 
 

 

วัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

เพียงใด 
Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 

มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

    

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

  

 Q18.  บุคลากรในหนวยงานของทานมกีารใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปใน   
      เร่ืองสวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
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Q19.  บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q20.  บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
   จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q21.  บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ    

งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 
เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 

    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก

ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร

ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 
    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง

ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา             
        ท่ีเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         

 มากนอยเพียงใด  

 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 

Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      

Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 

 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  

 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   
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การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  

Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     

Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ   

 หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     

Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    
  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  

Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 

Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     

         มากนอยเพียงใด          

  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 

Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          

  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก 

Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 

Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      

 

----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 



แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    

แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 

และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด  

เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ 

  ลูกจาง   

  พนักงาน – พนักงานอาวุโสหรือเทียบเทา 

  ผูชวยผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา 

  รองผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา 

  ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา 

  ผูชวยผูวาการ/ผูชวยผูอํานวยการหรือเทียบเทา 

  รองผูวาการ/รองผูอํานวยการหรือเทียบเทา 

   ผูวาการ/ผูอํานวยการหรือเทียบเทา 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย  หญิง 

DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 5 ป         5-10 ป              11-20 ป             มากกวา 20 ป 
 

 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา 

เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

ของหนวยงานของทาน 

 

วัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    

ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 

เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   

การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 

แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   

มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ

กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  

ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย

เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ

ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               
    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ

ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ

ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ

ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 

รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

 

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
  จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ     
        งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 
 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา               
 ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
        มากนอยเพียงใด  

 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  
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 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 

 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  

 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   
 

การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ 
        หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    
  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
มากนอยเพียงใด          

  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก

Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      

----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 



แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      ความโปรงใสหนวยงาน

ภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายในองคกรของหนวยงาน

ภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    แกไขปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 

และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ

ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน

รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 

DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 

เจาหนาท่ีองคกรอิสระ/องคกรตามรัฐธรรมนูญ/สํานักงานศาล (หนวยงานรับผิดชอบงานธุรการศาล)/สํานักงานอัยการสูงสุด 

ประเภทท่ัวไป  

   ลูกจาง/พนักงานราชการ     ปฏิบัติงาน – อาวุโส       ทักษะพิเศษ               

ประเภทวิชาการ  

  ลูกจาง/พนักงานราชการ     ปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ 

ประเภทอํานวยการ 

  ระดับตน      ระดับสูง 

ประเภทบริหาร 

  ระดับตน      ระดับสูง 

หมายเหตุ : กรณีท่ีหนวยงานมีการกําหนดตําแหนงเปนอยางอ่ืน ใหเทียบเคียงกับตัวเลือกท่ีกําหนดไวขางตน 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน     ชาย              หญิง 

DQ3.  ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 5 ป      5-10 ป                        11-20 ป                     มากกวา 20 ป 

 

 

 

 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยใชประสบการณของทานในรอบ 1 ปที่ผานมา 

เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองคกร การตอตานการทุจริตขององคกร การบรหิารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

ของหนวยงานของทาน 
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วัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

  

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
  จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ       
    งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน  

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 
 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  

 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา                
 ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
 มากนอยเพียงใด  
 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 

Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  
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 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 

 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  

 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   
 

การบริหารงบประมาณ        
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ 
       หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     
Q36. หนวยงานของทานมกีารใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    
  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     

         มากนอยเพียงใด          
  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก 
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชัดเจน   ชัดเจน      
 

----------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช.           



แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ        
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบประเมินซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ    

แกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 
เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอิสระ 

และขอยืนยันวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปน
รายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 
 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลของทานดังตอไปนี้ เปนการถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น 
DQ1. ทานเปนเจาหนาท่ีรัฐประเภทใด 

เจาหนาท่ีองคการมหาชน 

ประเภทลูกจาง 

  ลูกจางปฏิบัติการท่ัวไปหรือเทียบเทา  

  ลูกจางดานสนับสนุนและวิชาการหรือเทียบเทา  

  ลูกจางดานวิจัยและวิชาการหรือเทียบเทา 

ประเภทเจาหนาท่ีสํานักงาน 

  เจาหนาท่ีปฏิบัติท่ัวไปหรือเทียบเทา    

  เจาหนาท่ีสนับสนุนและวิชาการหรือเทียบเทา       

  เจาหนาท่ีวิจัยและวิชาการหรือเทียบเทา    

  ผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทา 
ประเภทบริหาร 

  ผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษาหรือเทียบเทา 

  รองผูอํานวยการสํานักงานหรือเทียบเทา      

  ผูอํานวยการสํานักงานหรือเทียบเทา 

DQ2. กรุณาระบุเพศของทาน  ชาย    หญิง 

DQ3. ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากวา 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 ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 

Q1. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q3. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอนมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง   
เปนธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติมีจํานวน(สัดสวน) มากนอย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ีปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบไดมีจํานวน(สัดสวน)  มากนอยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหนวยงานของทานท่ียึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกรมีจํานวน(สัดสวน) มากนอยเพียงใด 

    

 

การตอตานการทุจริตขององคกร 
ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหนวยงานของทานรับรูถึงแผนปฏิบัติการดาน         

การปองกันและปราบปรามการทุจริตมากนอยเพียงใด                               
    

Q10. หนวยงานของทานมีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด    
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด 
เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ แกบุคลากรภายในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด                                

    

Q11. หนวยงานของทานมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ   
การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
แกบุคลากรภายในหนวยงานมากนอยเพียงใด                               

    

Q12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน   
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนมากนอยเพียงใด                               

    

Q13. หนวยงานหรือกลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหนวยงานของทานมีการทํางานอยางเปนอิสระมากนอย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานของทานสามารถ
ปองกันการทุจริตไดมากนอยเพียงใด                               

    

Q15. หนวยงานของทานมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ     
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ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และปองกันการทุจริตมากนอยเพียงใด                               

Q16. หนวยงานของทานมีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการ
ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

    

Q17. หนวยงานของทานมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากนอยเพียงใด                               

  

  

  

 Q18. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานท่ีไมสมควร เชน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปนหรือใชไปในเร่ือง 
        สวนตัวหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก  
Q19. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการใชจายเงินของหนวยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพองหรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q20. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับเงินพิเศษ การเร่ียไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการใหความบันเทิง               
   จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q21. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆ เชน ปใหม ตรุษจีน งานศพ   
   งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท หรือไม 

 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 
Q22.  หนวยงานของทานมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน  

เพื่อปองกันการทุจริตหรือไม 
 ไมมี  มีบางเล็กนอย  มีคอนขางบอย  มีบอยมาก 

 

การบริหารงานบุคคล 

ขอ ขอคําถาม นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก 
Q23. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเปนธรรมเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
    

Q24. ทานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
เชน สถานท่ี สาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพื่อนรวมงาน มากนอยเพียงใด 

    

Q25. หนวยงานของทานประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ การเสนอใหเงิน ของมีคา ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน มีผลตอ
การคัดเลือกการบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

 

Q27. หนวยงานของทานมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา                
 ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ทานคิดวาการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการใหทุนการศึกษาดังกลาวมผีลดีคุมคาคาใชจายของหนวยงาน         
  มากนอยเพียงใด  

 ไมคุมคา  คอนขางไมคุมคา       คอนขางคุมคา   คุมคา 
Q29. หนวยงานของทานมีการวางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจนหรือไม  
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 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน      คอนขางชัดเจน  ชัดเจน      
Q30. ทานเห็นวาวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหอยูปฏิบัติงานแกหนวยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไมเหมาะสม  คอนขางไมเหมาะสม  คอนขางเหมาะสม  เหมาะสม    
Q31. ถาทานไดงานในตําแหนงและระดับเดียวกันในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป 

 ไมเห็นดวย   คอนขางไมเห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เห็นดวย   
Q32. ถาทานไดงานในตําแหนงท่ีสูงกวาในองคกรอ่ืน ทานยังคงเลือกอยูกับหนวยงานปจจุบันของทานตอไป  

 ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย   คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย   
 

การบริหารงบประมาณ 
Q33. หนวยงานของทานมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

 ไมโปรงใส  คอนขางไมโปรงใส  คอนขางโปรงใส   โปรงใสมาก  
Q34. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัดหรือไม 

 ไมคํานึงถึงความคุมคา  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือ การเบิกจายคาวัสดุอุปกรณ 
        หรือการเบิกจายคาเดินทาง ท่ีเปนเท็จมากนอยเพียงใด 

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก     
Q36. หนวยงานของทานมีการใชจายงบประมาณผิดวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  

 นอย  คอนขางนอย    คอนขางมาก   มาก    

  

ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีมากนอยเพียงใด 

 มีอิสระนอย   มีอิสระคอนขางนอย   มีอิสระคอนขางมาก  มีอิสระมาก 

Q38. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไดมากนอยเพียงใด          

  เปดโอกาสนอย  เปดโอกาสคอนขางนอย  เปดโอกาสคอนขางมาก   เปดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับคําส่ังท่ีไมเปนธรรม เชน คําส่ังในการมอบหมายงานโดยไมมีสาเหตุอันควรมากนอยเพียงใด 

 ไมเปนธรรมมาก  คอนขางไมเปนธรรม  คอนขางเปนธรรม   เปนธรรมมาก 

Q40. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาท่ีโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
         มากนอยเพียงใด          
  คํานึงถึงนอย  คํานึงถึงคอนขางนอย  คํานึงถึงคอนขางมาก  คํานึงถึงมาก 

Q41. ผูบังคับบัญชาของทานมกีารรองขอ/ส่ังดวยวาจาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานสวนตัวท่ีไมใชงานราชการมากนอยเพียงใด          

  มีนอย  มีคอนขางนอย  มีคอนขางมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชา ผูน้ันจะไดรับผลกระทบทางลบตอการทํางาน 

หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนมากนอยเพียงใด          
  ไดรับผลกระทบนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางนอย   ไดรับผลกระทบคอนขางมาก  ไดรับผลกระทบมาก 
Q43. หัวหนางานของทานมักใหทานรายงานความคืบหนาของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของทานหรือไม          

  มีการติดตามนอย  มีการติดตามคอนขางนอย   มีการติดตามคอนขางมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ทานทราบความคาดหวังจากหัวหนางานในการทํางานมากนอยเพียงใด          

 นอย  คอนขางนอย       คอนขางมาก    มาก 

Q45. ทานทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีของทานอยางชัดเจนหรือไม         

 ไมชัดเจน  คอนขางไมชัดเจน  คอนขางชดัเจน   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  
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ        
ความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบสํารวจซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใส           
ในการดําเนินงานภายในองคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
และเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหผลการสํารวจ สามารถสะทอนความคิดเห็นของทานไดอยางดี ขอใหทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ    
และขอรับรองวา ขอมูลสวนบุคคลของทานและคําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนําไปเผยแพร 
เปนรายบุคคล โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะในภาพรวมเทาน้ัน ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุน         
ใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อหนวยงานท่ีขอใหทานประเมิน            
 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือกและ/หรือเติมขอความลงในชองวาง 
 

 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นดานคุณธรรมการดําเนินงานของหนวยงาน ในรอบ 1 ปท่ีผานมา   

   ดัชนีความโปรงใส 

ขอ ชอคําถาม ไมชัดเจน  
คอนขาง
ไมชัดเจน     

คอนขาง
ชัดเจน 

ชัดเจน
มาก 

Q1. หนวยงานน้ี มีการใหขอมูลเ ก่ียว กับหนา ท่ีความรับผิดชอบและ
ผูรับผิดชอบชัดเจน หรือไม 

  
  

Q2. หนวยงานน้ี มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใหบริการตาง ๆ เชน 
กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการชัดเจน หรือไม 

  
  

Q3. หนวยงานน้ี มีการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการ   
ตางๆ ชัดเจน หรือไม 

  
  

Q4. เจาหนาท่ีของหนวยงานน้ี ไดใหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ เชน 
ขั้นตอน แบบฟอรม คาธรรมเนียม (ถามี) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
ชัดเจน หรือไม 

  
  

  
Q5. ชองทางส่ือสารท่ีชวยใหทานเขาถึงขอมูลหนวยงานน้ีไดสะดวก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 เอกสารเผยแพรของหนวยงาน  บอรด/ปายประชาสัมพันธของหนวยงาน  เว็บไซตของหนวยงาน 
 เจาหนาท่ีของหนวยงาน  ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เชน Facebook, Line, Twitter                                 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ         
              

Q6. หนวยงานน้ี ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม 
  ชามาก  คอนขางชา  คอนขางเร็ว   เร็วมาก     

Q7. หนวยงานน้ีใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ หรือไม 
  เลือกปฏิบัติอยางชัดเจน  เลือกปฏิบัติบาง  คอนขางไมเลือกปฏิบัติ  ไมเลือกปฏิบัติ 
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Q8.  ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานน้ีในระดับใด 
  ไมพึงพอใจ  ไมคอยพึงพอใจ       คอนขางพึงพอใจ   พึงพอใจมาก 

Q9. หนวยงานมีชองทางการรับขอรองเรียนเก่ียวกับการใชบริการท่ีสะดวกมากนอยเพียงใด 
  ไมสะดวก  ไมคอยสะดวก      คอนขางสะดวก   สะดวกมาก 

Q10. ในชวง 1 ปท่ีผานมา ทานเคยรองเรียนเก่ียวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการใหบริการของหนวยงานท่ีทานติดตอ   
หรือไม 
 เคย  
 ไมเคย (โปรดระบุเหตุผลและขามไปตอบขอ Q11) เหตุผลเพราะ  
  ไมมีเร่ืองรองเรียน 
  มี แตไมสําคัญ 
  กลัวผลกระทบภายหลัง      
  อ่ืนๆ โปรดระบุ           

                                             
                                              

         

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ไมมีเลย 
มี 

คอนขางนอย 
มี

คอนขางมาก 
มีมาก 

Q10-1 หนวยงานน้ี ไดดําเ นินการแกไขขอรอง เ รียนของทานอยาง
เหมาะสมมากนอยเพียงใด (เชน ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการรับ
และแกไขปญหาขอรองเรียน เปนตน) 

    

Q10-2 หนวยงานน้ี มีการติดตามเร่ืองรองเรียนของทานมากนอยเพียงใด     
Q10-3 การแจงผลเร่ืองรองเรียนหรือการแจงผลดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง

รองเรียนของหนวยงานท่ีทานใชบริการมีประสิทธิภาพมากนอย 
เพียงใด 

    

 

Q11. หนวยงานมีระบบใหผูรองเรียนติดตามผลการรองเรียนดวยตนเอง หรือไม 
 ไมมี  มี   

 

 ดัชนีความพรอมรับผิด 

Q12. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการทาน มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี หรือไม  
  ไมพรอม  คอนขางไมพรอม       คอนขางพรอม  พรอม   

Q13. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการทาน มีความสุภาพ มีความกระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุงผลสําเร็จของงาน  
  ไมเห็นดวย  คอนขางไมเห็นดวย       คอนขางเห็นดวย   เห็นดวย  
 

 ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน 

 การรับรูขอมูลการทุจริต 

Q14. ในชวง 1 ปท่ีผานมา ทานเคยไดยิน/รับทราบวาเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหบริการทาน รับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือ
รองขอใหผูใชบริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอ่ืนใด เพื่อแลกเปล่ียนกับการใหบริการ   
ตามหนาท่ี หรือไม 
 ไมเคย   เคย  
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ขอ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ไมมีเลย 
มี 

คอนขางนอย 
มี 

คอนขางมาก 
มีมาก 

Q15. เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหบริการทาน มีการรับเงินพิเศษ เร่ียไร 
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนใดเปนเร่ืองปกติธรรมดา 

    

Q16. เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการใหบริการ ไดมีการเอ้ือ
ประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบางคน เน่ืองจากความสัมพันธ
สวนตัว 

    

Q17. เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหบริการทาน มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางไม
เปนธรรม หรือมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อผลประโยชน
ตอบแทนบางอยาง สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน 

    

 

  ประสบการณการทุจริต  
  (คําตอบของทานจะถูกใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้นและขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ) 

Q18. ในชวง 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกรองขอใหเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงตาง ๆ หรือผลประโยชนอ่ืนใดแก
เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหบริการทาน  
 ไมเคย    
 ไมแนใจ/ไมตอบ   
 เคย ระบุรายละเอียด            
              
              

Q19. ส่ิงท่ีทานตองการแนะนําใหหนวยงานท่ีไดรับการประเมิน ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน      
กระทําการทุจริตตอหนาท่ี  
1.                        
2.                       
3.               

 
สวนท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีไดรับการสัมภาษณ 
SQ1. อาย ุ     ป 
SQ2. เพศ   ชาย                       หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา         ตํ่ากวาปริญญาตรี       ปริญญาตรีขึ้นไป 
SQ4.  อาชีพ 

 ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ      
 พนักงาน/ลูกจาง        

 เจาหนาท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)          ไปตอบคําถาม SQ6 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)            ไปตอบคําถาม SQ6 
SQ5.  ประเภทงาน/ธุรกิจ 
  ภาคเกษตร เชน ประมง เล้ียงสัตว เพาะปลูก อ่ืนๆ (โปรดระบุ)        

 ภาคการคา เชน คาสง คาปลีก อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         
 ภาคบริการ เชน โรงแรม ภัตตาคาร ขนสง สุขภาพ กอสราง อสังหาริมทรัพย ส่ือสาร อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    

  ภาคอุตสาหกรรม เชน อาหาร เคร่ืองด่ืม ส่ิงทอ เคร่ืองหนัง รองเทา เคมีภัณฑ ยานยนต เหล็ก เคร่ืองเรือน อิเล็กทรอนิกส 
    ปโตรเลียม เคร่ืองใชไฟฟา วัสดุกอสราง เคร่ืองประดับ ยาง/ผลิตภัณฑยาง  
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)            
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SQ6.  รายไดตอเดือน           ตํ่ากวา 50,000 บาท   50,000 บาทขึ้นไป 
SQ7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1.                        
              
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 

  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแบบสํารวจซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภายใน
องคกรของหนวยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น 

ความรวมมือจากหนวยงานของทานในการตอบแบบสํารวจจะสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ          
ความโปรงใสภายในองคกร สงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนชวยสรางความเชื่อมั่นของประชาชน
ผูรับบริการท่ีมีตอองคกร 

สํานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี ้
---------------------------------------------------------------------- 

ชื่อหนวยงาน                     

 วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (แบบ Evidence-based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 
1. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงานของทาน 

และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอางอิงใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  พรอมระบุชื่อเอกสารและสงมอบเอกสาร/
หลักฐานท่ีอางอิงนั้น 

2. "ภารกิจหลัก" หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีไดเลือกสําหรับตอบเฉพาะขอคําถามท่ีมีคําวา 
 "ภารกิจหลัก" โดยพิจารณาจากภารกิจท่ีมีจํานวนบุคลากร หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลา               
ในการดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกวาภารกิจอื่น สวนขอคําถามท่ีไมไดระบุคําวา "ภารกิจหลัก" หมายถึง            
การดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 

3. รายชื่อหลักฐานท่ีระบุในแบบสํารวจฯ นี้ จะเปนรายชื่อหลักฐานที่ใช เปนแนวทางการตอบขอคําถาม ทั้งนี้ 
หนวยงานอาจใชหลักฐานอื่นๆ สําหรับการตอบขอคําถามนั้นได โดยใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  อื่นๆ 
โดยระบุชื่อเอกสาร 

4. “การจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบท่ีรัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของอื่นของรัฐ ใชดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

5. “แผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   
 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง   
EB1 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางอยางไร  
 1) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันท่ี 

31 ตุลาคม 2557) หรือไม 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีไดแสดงวามีการประกาศเผยแพร 
      แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายใน 31 ตุลาคม 2557).……….…..…... 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..  
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... 

  

 

 



76 
 

 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 2)  มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไปนี้ หรือไม  
   2.1 ชื่อโครงการ   
   2.2 งบประมาณ   
   2.3 ผูซื้อซอง   
   2.4 ผูย่ืนซอง   
   2.5 ผูไดรับคัดเลือก   
 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีไดแสดงขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2558 (โครงการท่ีไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว ณ วันท่ีหนวยงานไดจัดสงขอมูลตามแบบ EBIT  
     ใหกับผูประเมิน)..………………......…………………………............…..............................................………..... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….………..... 

  

EB2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานของทานมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจาง      
      แตละโครงการใหสาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือส่ืออื่นๆ อยางไร (กรณีการจัดซื้อจัดจางมากกวา 5 โครงการ   
       ใหแสดงหลักฐาน 5 โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด)                                                                                                                                                                                          
 1) มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย 

ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม   
  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………………………......................................   
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………  

  

 2) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ 
หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………………………………...................................   
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….………………………………… 

  

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

  

 4) มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ หรือไม    
 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………………….................................................   
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..………............. 

  

 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลท่ีใช     
ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………………….……………….....................................   
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………………………………………………. 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
EB3 การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง   

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 ท่ีแสดงหัวขอเกี่ยวกบัสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง…………….. 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..          
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...……………… 

  

2) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557………………………….…… 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....……….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………….............................. 

  

3) มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม   
  3.1) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห……………………………………………………………………………………….................... 
       อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….……………………………................. 

  

      3.2) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห………………………..……………………………………………………….………................. 
       อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………….………………………………………………................. 

  

4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจัดจางในปท่ีผานๆมา หรือไม 

  

    มีหลักฐาน คือ 
 รายงานแสดงสิ่งท่ีปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซือ้จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558....................         
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..          

     ขอมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558...................... 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..          

     อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….…………………………………......................................... 

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
EB4 การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลัก   
   1) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั หรือไม   
   มีหลักฐาน คือ 
    บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....…………………………………… 
    คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..…. 
    อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..… 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
2) หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ……………………………………………………………………………………………….............................…………….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..……….. 

  

ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัต ิ
EB5 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

     1) หนวยงานของทานมีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีมีความเปนธรรม/    
ไมเลือกปฏิบัติ  เปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม (เชน มีเกณฑท่ีชัดเจน
เพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี มีระบบการใหบริการออนไลน มีระบบบัตรคิว เปนตน) 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารคูมือ..……………………………………………………………………………………………..……………....…….... 
 บัตรคิวการใหบริการ......…………………………………………………….………………………………………………… 
 ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่อง................................................................................................ 
 เกณฑลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี............................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….…………………………… 

  

2) หนวยงานของทานมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราคาบริการ (ถามี) และ
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผู ใชบริการ หรือใหผู มีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน                  
หรือไม 

  

  มีหลักฐาน คือ 
 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน.....…………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการปฏิบัติงาน....................................................................................................................... 
 คูมือการใหบริการ..……………………………………………………………………………………………..………..……… 
 Print screen แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานจากเว็บไซตของหนวยงาน....... 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….…………… 

  

3) หนวยงานของทานมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี          
ในภารกิจหลัก หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี.……………………….……… 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 ระเบียบ/ขอบังคับ ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี..…………………………………………….....………… 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….…………………….... 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบตัิราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน) 
EB6 ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ 
การปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………….....……………………………….……..…………. 
 รายงานการประชุมท่ีระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ……………………………………………………………………………………………….............................…………….….                           
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….…………….. 

  

   2) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนา        
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลกั 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   
   แกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม 

    

 มีหลักฐาน คือ 
รายงานประเมินผล...............……………………………….……………………..…………………………………………… 
 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….……………………..……………………………….. 
 ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ...................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………………………………..……………. 

  

    5) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอยางตอเนื่อง 
เม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินงาน.....…………………………………………………………………………………………………… 
 รายงานการประชุม...…………………………………………………………….……………………………………………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………….……………………………………………… 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน   
EB7 หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม 
 1) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ  
 โครงสรางหนวยงาน......………………………………………….………….....................………………………….…… 
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………………………………………….…........................ 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………………………………………………...................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….…………………..................... 

  

 2) มีขอมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดทาง เ ว็บไซต ของหนวยงานหรื อสื่อสังคม         
(Social Media) หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมของหนวยงาน.…………………...........….……… 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..….. 

  

 3) มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลักผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน 
หรือไม 

  

  มีหลักฐาน คือ 
 ระบุหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือหมายเลข Call Center....…………………………………………………….. 
 บรรจุอยูในโครงสรางหนวยงาน....…………………………………………..…………………………………………….. 
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………….………………………………………………………. 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………….………………………………………………………. 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………….………………………………………………………. 

  

 4) มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อตอไปนี้ หรือไม    
       4.1 หนังสือพิมพ   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.2 วารสาร   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.3 จุลสาร   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.4 แผนพับ   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.5 โทรทัศน   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.6 วิทยุ   
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
       4.7 สื่อสังคม    
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
       4.8 อื่นๆ โปรดระบุ   
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
การตอบสนองขอรองเรียน   
EB8 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนอยางไร  
 1) มีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ 

หรือไม 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน……………………………………………………..…..……………..…...……..…… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน..…………………………………………………..………………………...…………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... 

  

 2) มีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………………………………………………………………...….……………… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………….……………………………….....…………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….…………………… 

      

 3) หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………..………………….………....………………………… 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน....……………………………………..……………....…………………………… 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………….………….……………………....………………………….…… 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....………………………………….. 

  

 4) มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อ จัดจาง พรอมระบุปญหาอุปสรรคและ         
แนวทางแกไข หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางจากเว็บไซตของหนวยงาน 
   ...………………………………………………………………………………………….............................…………...….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ............................……………………………………………………….…………………………………. 

  

 5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป พรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขหรือไม   
 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานผลการดําเนินงานเรื ่องรองเรียนท่ัวไป............................................................ .........… 
   ..……………………………………………………………………………………….............................………….......….…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..……………………………………… 

 
 

 

 

การตอตานการทุจริตในองคกร    
EB9 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร 
 1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ีหรือไม 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจาหนาท่ีเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน..........  
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน 
     ทับซอนแกเจาหนาท่ี.......................................................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………………………………..…………………... 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 2) มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน..………..……… 
   ...………………………………………………………………………………………….............................…………...…...…. 
 อื่นๆ โปรดระบุ........................…………………………………………………………………………..……...……...... 

 
 

 

 3) มีการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก  
เจาหนาท่ี หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
      ……………………………………………………………………….…………………….............................…………….…. 
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรม 
     เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน........................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................…………………………………………………………………….…………….……...... 

  

 4) มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

.…………………………………………………………………………………............................................................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….……..... 

  

 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน    
ในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัตงิานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 
     ในการจัดซื้อจัดจาง...…………………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………….……………………………………………………………..... 

 

 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน…………………..……………………….……….… 
 บันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน....................................... 
      ……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….       
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………….……………………..... 

 
 

 

 7) มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนไปปรับปรุง
ระบบการทํางาน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 
      ผลประโยชนทับซอน……………..…………………………………………………………………………………………… 
 
 บันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน 
      ทับซอน................................................................................................................................................ 
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………………........ 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
EB10 หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร 
 1) มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม 
  

  มีหลักฐาน คือ 
 รายงานวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
     หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557....................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….………………………………… 

  

 2) หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม  

  

    มีหลักฐาน คือ  
     เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

(อยางนอย 1 โครงการ)..………………………………………………………………………………………...…............... 
     อื่นๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......………… 

 

 3)  มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     ....………………………………………………………………………………………….............................…………….….  
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..…… 

  

EB11 หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใสอยางไร 
 1) มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุม วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม และระเบียบ      
     หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุม...…………………………………………………………………..……………… 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….……………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….…….............. 

 2) กรณีท่ีมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ผลการดําเนินงานของกลุม................................................................................................................. 
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม.............................................................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..…………… 

  

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งท่ีกรุณาใหขอมูลตามแบบสํารวจ 

สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

โทร. 02-2823161 
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ภ า ค ผ น ว ก  ง  
คําอธิบายแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

Evidence-based Integrity & Transparency Assessment 
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คูมือคําอธิบาย 

แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 
 

 แนวทางการตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

1.  กรุณาระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน เชน กรม    กระทรวง     เปนตน 

2.  ลักษณะขอคําถามตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษนีมี้ 2 ลักษณะ คือ  

  1) ขอคําถามท่ีถามถึง คุณลักษณะ ข้ันตอนหรือกิจกรรมท่ัวๆไปของหนวยงาน เชน เรื่องการ

จัดซื้อจัดจาง การรองเรียน เปนตน และ  

  2) ขอคําถามท่ีถามถึงคุณลักษณะ ข้ันตอนหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลักของ

หนวยงาน ซึ่ งจะสังเกตไดจากขอคําถามท่ีมีคําวา “ภารกิจหลัก” หนวยงานจะตองตอบขอคําถาม

ดังกลาวตามภารกิจหลักของหนวยงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน โดยพิจารณาจากภารกิจท่ีมี

จํานวนบุคลากร หรือไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดํา เนินงานตามภารกิจนั้นๆ 

มากกวาภารกิจอื่น  

3. หนวยงานจะตองตอบขอคําถามตามประเด็นตางๆ วา “มี” หรือ “ไมมี” โดยใสเครื่องหมายถูก ()    

ลงในชอง  ท่ีกําหนดท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงาน  

4. กรณีท่ีหนวยงานตอบวา “มี” ใหหนวยงานระบุเอกสารหลักฐานท่ีใชอางอิง โดยใสเครื่องหมายถูก () 

ลงในชอง  ท่ีหนวยงานมีหลักฐานดังกลาว หรือ  อื่นๆ ซึ่งหนวยงานจะตองระบุรายการเอกสาร/

หลักฐาน ใหชัดเจนและท่ีสําคัญใหแนบเอกสาร/หลักฐานเทาท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบการให

คะแนน กรณีเปนการอางเอกสาร/หลักฐานซ้ํา หนวยงานไมตองถายเอกสารเพิ่มเพียงแตระบุอางอิงวาใช

เอกสารในขอคําถามใด และโปรดทําสลิป (slip) ท่ีเอกสาร/หลักฐานแนบดวย 

5. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําตอบขอใดขอหนึ่งได เนื่องจากขอจํากัดหรือขอกําหนดดานกฎหมาย  

ใหสวนราชการระบุขอจํากัดหรือขอกําหนดดังกลาวทายขอคําถามนั้นๆ เพื่อท่ีสํานักงาน ป.ป.ช .         

จะนํามาใชประกอบการพิจารณาการใหคาคะแนนหรือปรับคาคะแนนเต็ม 

 

------------------------------------------------ 

 

 



88 
 

 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
  เพื่อใหหนวยงานมีการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               

ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 

 คําอธิบาย 
ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หนวยงานจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  

จัดจางประจําป ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

พ.ศ. 2546 และควรมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดซื้อจัดจางประจําป  
(ไมใชรายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมท้ังควรมีการเผยแพรระบบขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง โดยอาจอยูในรูปแบบฐานขอมูลท่ีมีการระบุขอมูลอยางนอยเกี่ยวกับ ชื่อโครงการ 

งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูย่ืนซอง และผูไดรับการคัดเลือก เพื่อใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
เปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหประชาชนไดรับทราบหรือสามารถเขาตรวจดูไดผาน
เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ 
 

 คํานิยาม 

 “การจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบท่ีรัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอื่นของรัฐท่ีใชดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสด ุ

 “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด  
  

  คําแนะนําการตอบ 
        คําถามขอที่ 1 “มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 (ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2557) หรือไม” 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ท้ังนี้ ควรมีการดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาวกอนเริ่มการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยางชาภายในวันท่ี 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 ผูย่ืนซอง 

 2.5 ผูไดรับคัดเลือก 

 

 คําอธิบายขอคําถาม EB1 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางอยางไร” 
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  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ คือ ฐานขอมูล
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนโครงการท่ีหนวยงานไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ 
ไดเผยแพรไวบนหนาเว็บไซตของหนวยงานแลว โดยฐานขอมูลนั้นจะตองแสดงรายละเอียดครบท้ัง 5 หัวขอ 
ดังนี้ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูย่ืนซอง และผูไดรับการคัดเลือก  
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ

กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง   
พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อใหหนวยงานมีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆในแตละ

ข้ันตอน/กระบวนการใหสาธารณชนทราบทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ 
 

 คําอธิบาย 
 ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หนวยงานจะตองมีการเปดเผยการดําเนินงาน
ตามข้ันตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจาง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆผานเว็บไซตของ

หนวยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ท่ีไดกําหนดวิธีซื้อและวิธีจางรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแตละวิธีซื้อและวิธีจางจะมีข้ันตอน/กระบวนการ 

ท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในแตละข้ันตอน/กระบวนการมีความโปรงใส 
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได หนวยงานควรมีการเปดเผยขอมูลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆในแตละข้ันตอน/กระบวนการอยางนอย ดังตอไปนี ้  
 1. มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย

กําหนด   
2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละ

โครงการ 

3. มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ 
4. มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของแตละโครงการ 

 คําอธิบายขอคําถาม EB2 “ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานของทานมีการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบ โดยผาน
เว็บไซตหรือส่ืออื่น ๆ อยางไร”  
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5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมท้ังระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและ

เหตุผลท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง  
 

 คําแนะนําการตอบ 
สําหรับหนวยงานท่ีมีการจัดซื้อจัดจางมากกวา 5 โครงการ ใหแสดงหลักฐานเฉพาะโครงการ 

ท่ีมีงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ หากหนวยงานมีการจัดซื้อจัดจางนอยกวา 5 โครงการ ใหแสดง
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆเทาท่ีมี ท้ังนี้ เม่ือหนวยงานไดทําการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
ตามแนวทางขางตนแลว ใหใชหลักฐานโครงการนั้นๆประกอบการตอบขอคําถาม 1-5 ดังนี้ 

 
           คําถามขอที่ 1  “มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา 
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม” 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการท่ีได
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆท่ีประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได โดยตองเปนโครงการท่ีมีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว 
ระยะเวลาการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ จะนับวันประกาศเผยแพรจากวันท่ีผูบริหาร
ลงนามในเอกสารการประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา จนถึงวันแรกท่ีหนวยงานกําหนดใหผูซื้อซอง   
มาย่ืนซองประมูล โดยจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด (กรณีหนวยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
ใหใชระเบียบวาดวยการพัสดุของแตละหนวยงานโดยอนุโลม) 
 

คําถามขอที่ 2  “มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ หรือไม”   
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการท่ีมีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 
 

คําถามขอที่ 3  “การประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม”   
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละ
โครงการท่ีมีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว ในปงบประมาณ              
พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงาน หรือระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นๆท่ีประชาชนสามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งไดเห็นชอบแนวทางและ
วิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของทางราชการ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 
วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปดเผยราคากลางไดตามคูมือแนวทางการเปดเผย
รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ฉบับแกไขปรับปรุง) 
ศูนยกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ท้ังนี้ หลักฐานท่ีใชประกอบการตอบขอคําถาม
ตามแบบสํารวจนี้ ขอใหหนวยงานแสดงหลักฐานการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางจากเว็บไซต
ของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ เทานั้น     
 

คําถามขอที่ 4  “มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละ
โครงการ หรือไม”   
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  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา/งานของแตละ
โครงการท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีมีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว         
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 
 

 คําถามขอที่ 5  “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ   
จัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม” 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
ท่ีมีงบประมาณดําเนินการสูงสุดและไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว ในปงบประมาณ พ .ศ. 2558         
ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยตองมีการระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จาง เชน วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
โครงการนั้นๆดวย 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต            

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
- คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและ

การคํานวณราคากลาง (ฉบับแกไขปรับปรุง) ศูนยกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 
สามารถเขาถึงไดท่ีเว็บไซต http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
                 เพื่อใหหนวยงานมีการวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจางประจําป   
ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

 

 คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีระบบขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งอาจอยูในรูปแบบฐานขอมูล              

โดยระบุขอมูลอยางนอยเกี่ยวกับ รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละ
ของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใชในการวางแผนการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานตอไป 

 

 คํานิยาม 
“รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป” หมายถึง รายงานท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนเพื่อแสดงวา 

ในรอบปท่ีผานมา ผลการดําเนนิงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
เปนอยางไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไมดําเนินการกี่โครงการ และตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกี่โครงการ 
รวมท้ังโครงการท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนั้น ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีใด 

 คําอธิบายขอคําถาม EB3 “การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 
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 “รายงานการวิเคราะหผลการการจัดซื้อจัดจางประจําป” หมายถึง รายงานการวิเคราะหการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานวา ในรอบปท่ีผานมามีปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดอยางไร หนวยงานสามารถ
ประหยัดงบประมาณไดเทาไร มีแนวทางท่ีจะปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอยางไร ผลผลิตและ
ผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

 คําแนะนําการตอบ 
คําถามขอที่ 1 “มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม”  
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกบัการรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือ 
รายงานการจัดซื้อจัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนก็ได โดยในรายงานนั้นตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ               
การสรุปผลการจัดซื้อจัดจางตามคํานิยามขางตนดวย 

 

  คําถามขอที่ 2  “มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 หรือไม”   

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เชน ในรอบปงบประมาณท่ีถูกประเมินนั้น มีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดอยางไร 
หนวยงานสามารถประหยัดงบประมาณไดเทาไร มีการวิเคราะหความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
หรือไม มีการจัดจางโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจางหรือไม มีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุอยางไร ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด
ไวหรือไม เปนตน 

 

คําถามขอที่ 3  “มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557    
ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม” 

3.1 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 

3.2 รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของการรายงานผลการดําเนินงานประจําป หรือรายงานการจัดซื้อ     
จัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึน โดยมีการระบุขอมูลรอยละของจํานวนโครงการในแตละวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และรอยละของจํานวนงบประมาณในแตละวิธีการจัดซื้อจัดจาง ท้ังนี้ เพื่อใหหนวยงานมีระบบขอมูลสําหรับ

ใชการวางแผนจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป 
 

คําถามขอที่ 4  “มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ตามรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปท่ีผานๆมา หรือไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง         

ตามขอเสนอแนะท่ีไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2557           

หรือปท่ีผานมาปอื่นก็ได 
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง             

พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อให เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ            

อยางมีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
 

 คําอธิบาย 

เม่ือหนวยงานไดมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัตงิานหรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานแลว 
หนวยงานควรตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงาน     
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 
 

 คําแนะนําการตอบ 

   คําถามขอที่ 1  “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู มือการปฏิบัติงาน คู มือกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรอืหนังสือสั่งการใหปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
ท่ีระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธีการวัดผลในการปฏิบัติงาน         
ตามภารกิจหลัก ซึ่งหนวยงาน สํานัก หรือกอง ตองดําเนินการจัดทําข้ึนมาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

คําถามขอที่ 2  “หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน

หรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม” 
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือตามคูมือ

ดังกลาวใหกับผูบริหารไดรบัทราบ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกิจกรรม ปญหาอุปสรรค และผลลัพธ

ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายใน
องคกร  

 

 

 

 

 คําอธิบายขอคําถาม EB4 “การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

-  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 

-  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อให เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ           

อยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ
 

 คําอธิบาย 
หากหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน หรือมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน 

หรือมีการใชเครื่องมือชวยกํากับการปฏิบัติงานให เปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ี หรือมีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางอยางชัดเจน หรือมีระบบการปองกัน 
หรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ จะชวยใหการบริการของ
หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 

ท้ังนี้ หากหนวยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไมใชงานใหบริการโดยตรง หนวยงาน
จะตองระบุเหตุผลของการไมมีระบบการดําเนินงานตามคําถามยอยขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 กรณีเชนนี้     
อาจไมตองคํานวณคาคะแนนตามคําถามขอนีก้็ได 

 

 คํานิยาม 
“ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ” 

หมายถึง ระบบท่ีหนวยงานจัดทําข้ึน เพื่อปองกันหรือตรวจสอบเจาหนาท่ีท่ีใหบริการตามภารกิจหลักของ
หนวยงานวา มีการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือมีการละเวนการใหบริการประชาชนหรือไม ท้ังนี้ ระบบ
ดังกลาวอาจใชเทคโนโลยีหรือไมใชเทคโนโลยีก็ได 

 

 คําแนะนําการตอบ 
คําถามขอที่  1 “หนวยงานของทานมีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม           

ภารกิจหลักท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐานเดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม               
(เชน มีเกณฑท่ีชัดเจนเพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี มีระบบการใหบริการออนไลน มีระบบบัตรคิว 
เปนตน)” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ภายในหนวยงานท่ีแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางอยางชัดเจน รวมท้ังการนําเทคโนโลยี     
มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เชน บัตรคิวการใหบริการ หรือมีทะเบียนคุมการใหบริการ
รับเรื่อง เปนตน 
 

คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
อยางชัดเจน หรือไม” 

 คําอธิบายขอคําถาม EB5 “ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคูมือการใหบริการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน             
ตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน เชน มีการกําหนดอัตรา
คาบริการ (ถามี) และกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีใหบริการ เปนตน 

 
คําถามขอที่ 3 “หนวยงานของทานมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกัน            

การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก หรือไม” 
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบปองกันหรือการตรวจสอบ เชน ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือระบบตรวจสอบผูละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งหนวยงานไดจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีภายในหนวยงาน 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ   
-  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
 

 คําอธิบาย 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน หนวยงานควรสงเสริมใหผูท่ีมีสวนได 

สวนเสียเขามามีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งข้ันตอน/กระบวนการตางๆท่ีจะใหประชาชนหรือ          
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามีสวนรวมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม        
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ การมีสวนรวมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และการมีสวนรวมในการแกไขพัฒนาโครงการ  

หากหนวยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมได 
ซึ่งอาจสืบเนือ่งมาจากขอจํากัดดานกฎหมายหรือลักษณะของงาน หนวยงานจะตองระบุเหตุผลใหชัดเจน 
กรณีเชนนี้อาจไมตองคํานวณคาคะแนนตามคําถามขอนี้ได 

 

 คํานิยาม 
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน รวมถึงประชาชนหรือหนวยงานท่ีเปนผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
 

 คําแนะนําการตอบ 
คําถามขอท่ี 1-5 จะเปนคําถามท่ีมีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมีสวนรวม

หนวยงานท่ีถูกประเมินสามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานเดียวกันได (ถามี) แตรายการหลักฐานนั้นตองแสดง
ขอมูลการมีสวนรวมครบท้ัง 5 ประเด็นคําถาม  

คําถามขอที่ 1  “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม” 

 คําอธิบายขอคําถาม EB6 “ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตาม 

ภารกิจหลักของหนวยงาน” 
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกลาวตองแสดง 
รายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นท่ีมารับบริการ หรือรายชื่อของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ 
 
จากการปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีมาเขารวมการประชุมหรือเขารวมในโครงการ/กิจกรรมเพื่อ            
นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 

 

คําถามขอที่ 2 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ        
หรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการรวมจัดทํา
แผน/โครงการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกลาวตอง
แสดงรายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นท่ีมารับบริการ หรือรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบจาก
การปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของ
เพิ่มเติมได) 

 

คําถามขอที่ 3 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการรวม
ดําเนินงานตามโครงการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกลาวตองแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหนวยงานอื่นท่ีมารับบริการ หรือรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการหรือปรับปรุงแกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหนวยงานดวย (หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของ
เพิ่มเติมได)  

 

คําถามขอที่ 4 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการดําเนินงาน 
หรือรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และใน
เอกสารดังกลาวตองแสดงรายชื่อกลุมประชาชนหรือหนวยงานอื่นท่ีมารับบริการผูมีสวนไดสวนเสียหรือ
ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหนวยงานดวย 
(หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 
 

  คําถามขอที่ 5 “ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอยางตอเนื่องเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการดําเนินงาน             
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกลาวตองแสดงรายชื่อกลุมประชาชน 
หรือหนวยงานอื่น ท่ีมารับบริการผู มีสวนไดสวนเสียหรือไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ               
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ของหนวยงานท่ีไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ กรณีท่ีหนวยงานมีการดําเนินโครงการท่ีไดเริม่ดําเนินการกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
หนวยงานอาจแสดงหลักฐานโครงการ ท่ีได เริ่มดําเนิ นการกอนปงบประมาณ พ .ศ. 2558 ก็ได                
แตกระบวนการมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาเม่ือสิ้นสุดโครงการจะตองเกิดข้ึนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เทานั้น (หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อใหหนวยงานมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหนวยงาน       

ท่ีหลากหลายและประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
 

  คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ หนวยงานจึงควรมีชองทางสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ดังกลาว โดยชองทางสื่อสารท่ีหนวยงานสวนใหญมี ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยหรือ
เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง  ๆ
โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ  

ท้ังนี้ หากหนวยงานมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหนวยงาน  
ท่ีหลากหลาย ประชาชนจะเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงานไดงายและสะดวกมากข้ึน สงผลใหมี
การตรวจสอบจากภาคประชาชนไดงาย โดยควรเปนชองทางและสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย              
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

 

 คํานิยาม 
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลนท่ีมีการตอบสนองทางสังคมไดหลาย

ทิศทางโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
“Call Center” หมายถึง ศูนยบริการขอมูลใหความชวยเหลือ สอบถามปญหา ขอแนะนํา 

บริการตางๆทางโทรศัพทรวมไวเปนแหงเดียว หรือเรียกวาศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท 

 

 

 

 คําอธิบายขอคําถาม EB7 “หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตาม      
ภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม” 
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 คําแนะนําการตอบ 

   คําถามขอที่ 1 “มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ัวไป ซึ่ งหนวยประชาสัมพันธของหนวยงานนั้นจะบรรจุอยูใน

โครงสรางของหนวยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ คําสั่งการปฏิบัติงานใหสํานัก กอง หรือฝาย ภายใน

ของหนวยงานทําหนาท่ีเปนหนวยประชาสัมพันธในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ัวไป 

(หนวยงานสามารถแนบภาพถายท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 
 

คําถามขอที่ 2 “มีขอมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน

หรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายกําหนดท่ี

ปรากฏอยูบนเว็บไซตของหนวยงานหรือปรากฏอยูบนสื่อสังคม (Social Media) 
 

คําถามขอที่ 3 “มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลักผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือ

ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลา

ทําการของหนวยงาน หรือไม” 

  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ 

(หมายเลขโทรศัพท 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท 9 หลัก) เพื่อไวสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปในการ

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 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หนวยงานท่ีไดเผยแพรทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร แผนพับ โทรทัศน วิทยุ สื่อสังคม 

(Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น โดยตองคํานึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการเผยแพร

ขอมูลดวย 
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อใหกระบวนงานเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใสและเปนธรรม 
 

 คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีการกําหนดใหมีกระบวนงาน มีข้ันตอนการปฏิบัติ  มีชองทางการรองเรียน    

มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อ จัดจาง พรอมระบุปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนท่ัวไป พรอมท้ังระบุปญหา 
 
อุปสรรคและแนวทางแกไข เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใสและเปนธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแกไขกระบวนงาน
บริหารจัดการเรื่องรองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 คํานิยาม 
 “เรื่องรองเรียนท่ัวไป” หมายถึง เรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงาน  
“เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 

 คําแนะนําการตอบ 
  คําถามขอที่ 1 “มีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือ

รายงานใหผูรองเรียนทราบ หรือไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู มือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน หรือแผนผัง          

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
 

 คําถามขอที่ 2 “มีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับชองทางการรับเรื่องรองเรียน เชน ระบบหมายเลข

โทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต ระบบไปรษณีย หรือชองทางอื่น ๆ ซึ่งชองทางเหลานี้อาจจะบรรจุอยูในคูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงาน  

 

 คําถามขอที ่3 “หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผดิชอบเรื่องรองเรียนหรือไม”
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน (สํานัก กอง หรือฝาย) ซึ่งมี
หนาท่ีบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน โดยอาจระบุอยูในคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียน แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน หรือคําสั่งการปฏิบัติงาน 

 

 คําอธิบายขอคําถาม EB8 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนอยางไร” 
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คําถามขอที่ 4 “มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง พรอมระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
จัดซื้อจัดจางท่ีไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกลาวตองมีการระบุปญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางดวย (รายไตรมาสหรือรายป) 

 
คําถามขอที่ 5 “รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป พรอมท้ังระบุปญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไขหรือไม” 
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนท่ัวไป     

ซึ่งในหลักฐานดังกลาวตองมีการระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
ท่ัวไปดวย (รายไตรมาสหรือรายป)  

 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื่อใหความรู เรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี การจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน การใหความรูตามคูมือประมวลจริยธรรมดังกลาว การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
และขอเสนอแนะ ตลอดจนการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทํางาน 
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และเพื่อสรางธรรมาภิบาลภายในหนวยงาน 

อนึ่ง  เนื่องจากเรื่องคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องใหม 
หนวยงานอาจใชประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหนวยงานมาเปนแนวทางการจัดทําคูมือ 
หรือหากประมวลจริยธรรมของหนวยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแลว หนวยงาน
สามารถใชประมวลจริยธรรมดังกลาวแทนคูมือได 

 

 คํานิยาม 
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและ 

มีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสีย   
ตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรค

 คําอธิบายขอคําถาม EB9 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทบัซอนอยางไร” 
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พวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคล
ผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน 
จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ 

 

 คําแนะนําการตอบ 
  คําถามขอที่ 1 “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื ่อใหความรู เรื ่องการปองกัน       
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม” 

  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือการสัมมนาเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงานเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน ซึ่งอาจเปนลักษณะพูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ อาจเปนการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนท้ังหมดตลอด
การประชุมหรือสัมมนา หรืออาจเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของการประชุมหรือสัมมนาก็ได (หนวยงานสามารถ
แนบภาพถายกิจกรรมท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 

 

  คําถามขอที่ 2 “มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน หรือไม” 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ซึ่ งอาจเปนประมวลจริยธรรมของหนวยงาน แตตองมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเรื่อง          
การปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

คําถามขอที่ 3 “มีการใหความรู ตามคู มือหรือประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี หรือไม”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการฝกอบรม/สัมมนาเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน (หนวยงานสามารถ
แนบภาพถายกิจกรรมท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได) 

 

คําถามขอที่ 4 “มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน หรือไม”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบในคูมือหรือประมวลจริยธรรมของหนวยงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกบัการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

คําถามขอที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจาหนาท่ีใน
หนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานหรือผูชนะการประกวดราคา หรือบันทึกผลการตรวจสอบ
เจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางของหนวยงานท่ีระบุวา เจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางไมมีความเกี่ยวของกับผูเสนองานหรือ   
ผูชนะการประกวดราคา 

 

 คําถามขอที่ 6 “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและขอ 
เสนอแนะ หรือไม”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน    
ทับซอน ซึ่งเปนลักษณะการรายงานท่ีวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานพรอม   
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ท้ังเสนอแนะวิธีการปองกันผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณตอไป  

 
 คําถามขอที่ 7 “มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน 

ทับซอนไปปรับปรุงระบบการทํางาน หรือไม”   
 หนวยงานตองแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการนําเอาขอเสนอแนะและวิธีการปองกันผลประโยชน

ทับซอน จากขอคําถามท่ี 6 มาปรับปรุง ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของรายงานการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือในรูปแบบอื่นๆ  

 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103 
 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกรไดอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง 
 

 คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงาน ตลอดจนมีการวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนประจําทุกป เพื่อใหหนวยงานสามารถ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตจากจุดเริ่มตนคือการดําเนินงานภายในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม 
มากย่ิงข้ึน 

 

 คํานิยาม 
“การวิเคราะหผลการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานท่ีไดรายงาน

ไวเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2557” หมายถึง การวิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขจากการ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ พรอมขอเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

“การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558” 
หมายถึง การดําเนินการใดๆท่ีสวนราชการไดดําเนินการตอเนื่องจากสรุปผลการดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจเปนในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตท้ังนี้ จะตองเปนการดําเนินงานท่ีมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

“แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
หมายถึง แผนปฏิบัติการท่ีหนวยงานจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 คําอธิบายขอคําถาม EB10 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปราม                    
การทุจริตเปนอยางไร” 
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 คําแนะนําการตอบ 
คําถามขอที่ 1 “มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม” 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานผูถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกลาวตองมีการแสดง    
ใหเห็นวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น หนวยงานไดดําเนินการโครงการใดไปแลว จํานวนกี่โครงการ     

มีปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางไรบาง  
 

 คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานไดดําเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการ             
ท่ีหนวยงานไดดําเนินการแลวเสร็จ หรือ กําลังดําเนินการงานอยู)  

 

คําถามขอที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต         
ท่ีหนวยงานไดจัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาจเปนแผนระยะยาวก็ได 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 
 

 

 

 วัตถุประสงคของคําถาม 

เพื่อสงเสริมใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมปองกันการ

ทุจริตภายในองคกร 
 

 คําอธิบาย 

การรวมกลุมของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานสะทอนถึงความริเริ่มในการเสริมสรางคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ผานกระบวนการจัดโครงการ/

กิจกรรมหรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลใหการใหบริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ของเจาหนาท่ีในหนวยงานเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน 

 

 คําอธิบายขอคําถาม EB11 “หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ 

บริหารงานที่โปรงใสอยางไร” 
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 คํานิยาม 

“การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส” หมายถึง กลุมของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได แตควรมี

ลักษณะของกลุม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุม มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมท่ีชัดเจน      

เพื่อรณรงคหรือสงเสริมใหหนวยงานมีการบริหารงานท่ีโปรงใส และมีระเบียบหรือแนวทางการดําเนิน

กิจกรรมของกลุม 

“กิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานให มี                

ความโปรงใส ย่ิง ข้ึน” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุมเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีไดดําเนินการโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน 
 

 คําแนะนําการตอบ 

  คําถามขอที่ 1 “มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส 

หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการ

บริหารงานท่ีโปรงใส ซึ่งอาจจะเปนการแตงตั้งอยางเปนทางการ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อการ

บริการงานท่ีโปรงใส หรือ เปนการจัดตั้งกลุมอยางไมเปนทางการ เชน การรวมตัวกันของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงานเพื่อปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีโปรงใส ซึ่งท้ัง 2 รูปแบบ จะตองมีรายชื่อคณะกรรมการ

กลุม สมาชิกลุม วัตถุประสงค และระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 
 

คําถามขอที่  2 “กรณี ท่ี มีการ รวมกลุ มของ เจาหน าท่ีเพื่ อการบริหาร งานท่ีโปรงใส                 

กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานให มี                 

ความโปรงใสย่ิงข้ึน หรือไม”   

 การรวมกลุมตามขอคําถามท่ี 1 นั้น จะตองมีกิจกรรม/โครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายาม

ท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน ซึ่งหนวยงานตองแสดงหลักฐานในรูปแบบ

ของรายงานผลการดําเนินงานของกลุมและภาพถายกิจกรรมกลุม (ถามี)  
 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
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ภ า ค ผ น ว ก  จ  
รายช่ือหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 8 แสดงหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 121 หนวยงาน  

ที่ รายชื่อหนวยงาน หมายเหต ุ

สํานักงานศาล (เฉพาะหนวยธุรการศาล)   

1 สํานักงานศาลยุติธรรม  

2 สํานักงานศาลปกครอง  

3 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

องคกรตามรัฐธรรมนูญ   

4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   

5 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

6 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

7 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    

8 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน   

9 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

10 สํานักงานอัยการสูงสุด    

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

11 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

12 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

รัฐวิสาหกิจ   

13 การกีฬาแหงประเทศไทย   

14 การเคหะแหงชาติ   

15 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย   

16 การทางพิเศษแหงประเทศไทย   

17 การทาเรือแหงประเทศไทย   

18 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

19 การประปานครหลวง   

20 การประปาสวนภูมิภาค   

21 การไฟฟานครหลวง   

22 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

23 การไฟฟาสวนภูมิภาค   

24 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย   

25 การรถไฟแหงประเทศไทย   
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ที่ รายชื่อหนวยงาน หมายเหต ุ

26 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

27 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย   

28 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   

29 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย   

30 ธนาคารออมสิน   

31 ธนาคารอาคารสงเคราะห   

32 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย   

รัฐวิสาหกิจ   

33 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย   

34 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม   

35 บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

36 บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน)   

37 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

38 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   

39 บริษัท ขนสง จํากัด   

40 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   

41 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด   

42 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

43 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด   

44 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด   

45 บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด   

46 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด   

47 โรงงานไพ   

48 โรงงานยาสูบ   

49 โรงพิมพตํารวจ    

50 สถาบันการบินพลเรือน   

51 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย    

52 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง   

53 สํานักงานธนานุเคราะห   

54 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล   

55 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   
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56 องคการคลังสินคา   

57 องคการจัดการน้ําเสีย   

58 องคการตลาด   

59 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร   

60 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ   

61 องคการเภสัชกรรม   

62 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย   

63 องคการสวนพฤกษศาสตร   

64 องคการสวนยาง   

รัฐวิสาหกิจ   

65 องคการสวนสัตว   

66 องคการสะพานปลา   

67 องคการสุรา   

68 องคการอุตสาหกรรมปาไม   

องคการมหาชน   

69 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน    

70 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

71 โรงพยาบาลบานแพว   

72 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

73 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

74 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร   

75 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา   

76 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   

77 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   

78 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน   

79 องคการการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน   

80 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ   

81 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพพิเศษระหวางประเทศ   

82 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ   

83 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู   

84 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน   



110 
 

ที่ รายชื่อหนวยงาน หมายเหต ุ

85 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   

86 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง   

87 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ   

88 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   

89 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ   

90 สถาบันแสงซินโครตรอน   

91 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร    

92 สถาบันดาราศาสตรแหงชาติ   

93 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ   

94 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

95 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   

96 หอภาพยนตร   

97 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ   

98 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส   

99 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

100 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ     

101 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร   

102 ศูนยคุณธรรม   

103 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย   

104 สถาบันวัคซีนแหงชาติ  

105 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร   

106 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน   

107 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

108 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

109 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

110 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   

111 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

112 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

113 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

114 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

115 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
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116 คุรุสภา (เปนสภาวิชาชีพ)  

117 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา    

118 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ   

119 สถาบันอนุญาโตตุลาการ   

120 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ   

121 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  
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ตารางท่ี 9 แสดงหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 505 หนวยงาน  
 

กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน หมายเหต ุ

สํานักนายกรัฐมนตร ี

1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

2 กรมประชาสัมพันธ  

3 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

4 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี  

5 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี  

6 สํานักขาวกรองแหงชาติ  

7 สํานักงบประมาณ  

8 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  

9 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

10 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

13 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

27 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
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28 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กระทรวงการตางประเทศ 

29 สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

30 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

31 กรมพลศึกษา  

32 กรมการทองเท่ียว  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

33 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

34 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

35 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

36 กรมกิจการเด็กและเยาชน  

37 กรมกิจการผูสูงอายุ  

38 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

39 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

40 กรมการขาว  

41 กรมชลประทาน  

42 กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

43 กรมประมง  

44 กรมปศุสัตว  

45 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

46 กรมพัฒนาท่ีดิน  

47 กรมวิชาการเกษตร  

48 กรมสงเสริมการเกษตร  

49 กรมสงเสริมสหกรณ  

50 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

51 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

52 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

53 กรมหมอนไหม  

กระทรวงคมนาคม 
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54 สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม  

55 กรมเจาทา  

56 กรมการขนสงทางบก  

57 กรมการบินพลเรือน  

58 กรมทางหลวง  

59 กรมทางหลวงชนบท  

60 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

61 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

62 กรมควบคุมมลพิษ  

63 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

64 กรมทรัพยากรธรณี  

65 กรมทรัพยากรน้ํา  

66 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

67 กรมปาไม  

68 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

69 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช  

70 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

71 สํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

72 กรมอุตุนิยมวิทยา  

73 สํานักงานสถิติแหงชาติ  

กระทรวงพลังงาน 

74 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

75 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ  

76 กรมธุรกิจพลังงาน  

77 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

78 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

กระทรวงพาณิชย 

79 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

80 กรมการคาตางประเทศ  
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81 กรมการคาภายใน  

82 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  

83 กรมทรัพยสินทางปญญา  

84 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

85 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

กระทรวงมหาดไทย 

86 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

87 กรมการปกครอง  

88 กรมการพัฒนาชุมชน  

89 กรมท่ีดิน  

90 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

91 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

92 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

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  
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กระทรวงวัฒนธรรม 

109 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

110 กรมการศาสนา  

111 กรมศิลปากร  

112 กรมสงเสริมวัฒนธรรม  

113 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

114 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

115 กรมวิทยาศาสตรบริการ  

116 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

117 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

118 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

119 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

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  
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กลุมเปาหมาย "หนวยงานภาครัฐระดับกรม (สวนกลาง)" จํานวน 147 หนวยงาน หมายเหต ุ

135 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

136 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

137 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

138 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน*  

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 

139 สํานักราชเลขาธิการ [ราชเลขาธิการ]  

140 สํานักพระราชวัง [เลขาธิการพระราชวัง]  

141 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

142 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

143 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

144 ราชบัณฑิตยสถาน [เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน]  

145 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

146 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

147 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

หมายเหตุ * หนวยงานยายไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
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กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดบัจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

ภาคเหนือ / 9 จังหวัด 

1๔8 จังหวัดเชียงราย   

๑59 จังหวัดเชียงใหม   

๑50 จังหวัดนาน   

๑๕1 จังหวัดพะเยา   

๑๕2 จังหวัดแพร   

๑๕3 จังหวัดแมฮองสอน   

๑๕4 จังหวัดลําปาง   

๑๕5 จังหวัดลําพูน   

๑๕6 จังหวัดอุตรดิตถ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด 

157 จังหวัดกาฬสินธุ   

158 จังหวัดขอนแกน   

159 จังหวัดชัยภูมิ   

160 จังหวัดนครพนม   

161 จังหวัดนครราชสีมา   

162 จังหวัดบึงกาฬ   

163 จังหวัดบุรีรัมย   

164 จังหวัดมหาสารคาม   

165 จังหวัดมุกดาหาร   

166 จังหวัดยโสธร   

167 จังหวัดรอยเอ็ด   

168 จังหวัดเลย   

169 จังหวัดสกลนคร   

170 จังหวัดสุรินทร   

171 จังหวัดศรีสะเกษ   

172 จังหวัดหนองคาย   

173 จังหวัดหนองบัวลําภู   

174 จังหวัดอุดรธานี   

175 จังหวัดอุบลราชธานี   

176 จังหวัดอํานาจเจริญ   
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กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดบัจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

ภาคกลาง / 21 จังหวัด 

177 จังหวัดกําแพงเพชร   

178 จังหวัดชัยนาท   

179 จังหวัดนครนายก   

180 จังหวัดนครปฐม   

181 จังหวัดนครสวรรค   

182 จังหวัดนนทบุรี   

183 จังหวัดปทุมธานี   

184 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

185 จังหวัดพิจิตร   

186 จังหวัดพิษณุโลก   

187 จังหวัดเพชรบูรณ   

188 จังหวัดลพบุร ี  

189 จังหวัดสมุทรปราการ   

190 จังหวัดสมุทรสงคราม   

191 จังหวัดสมุทรสาคร   

192 จังหวัดสิงหบุร ี  

193 จังหวัดสุโขทัย   

194 จังหวัดสุพรรณบุรี   

195 จังหวัดสระบุร ี  

196 จังหวัดอางทอง   

197 จังหวัดอุทัยธานี   

ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด 

198 จังหวัดจันทบุรี   

199 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

200 จังหวัดชลบุร ี  

201 จังหวัดตราด   

202 จังหวัดปราจีนบุร ี  

203 จังหวัดระยอง   

204 จังหวัดสระแกว   

ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด 
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กลุมเปาหมาย "สวนราชการระดบัจังหวัด" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

205 จังหวัดกาญจนบุร ี  

206 จังหวัดตาก   

207 จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

208 จังหวัดเพชรบุร ี  

209 จังหวัดราชบุร ี  

ภาคใต / 14 จังหวัด 

210 จังหวัดกระบ่ี   

211 จังหวัดชุมพร   

212 จังหวัดตรัง   

213 จังหวัดนครศรีธรรมราช   

214 จังหวัดนราธิวาส   

215 จังหวัดปตตานี   

216 จังหวัดพังงา   

217 จังหวัดพัทลุง   

218 จังหวัดภูเก็ต   

219 จังหวัดระนอง   

220 จังหวัดสตูล   

221 จังหวัดสงขลา   

222 จังหวัดสุราษฎรธานี   

223 จังหวัดยะลา   
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กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

ภาคเหนือ / 9 จังหวัด 

224 จังหวัดเชียงราย   

225 จังหวัดเชยีงใหม   

226 จังหวัดนาน   

227 จังหวัดพะเยา   

228 จังหวัดแพร   

229 จังหวัดแมฮองสอน   

230 จังหวัดลําปาง   

231 จังหวัดลําพูน   

232 จังหวัดอุตรดิตถ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด 

233 จังหวัดกาฬสินธุ   

234 จังหวัดขอนแกน   

235 จังหวัดชัยภูมิ   

236 จังหวัดนครพนม   

237 จังหวัดนครราชสีมา   

238 จังหวัดบึงกาฬ   

239 จังหวัดบุรีรัมย   

240 จังหวัดมหาสารคาม   

241 จังหวัดมุกดาหาร   

242 จังหวัดยโสธร   

243 จังหวัดรอยเอ็ด   

244 จังหวัดเลย   

245 จังหวัดสกลนคร   

246 จังหวัดสุรินทร   

247 จังหวัดศรีสะเกษ   

248 จังหวัดหนองคาย   

249 จังหวัดหนองบัวลําภู   

250 จังหวัดอุดรธานี   

251 จังหวัดอุบลราชธานี   

252 จังหวัดอํานาจเจริญ   
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กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

ภาคกลาง / 21 จังหวัด 

253 จังหวัดกําแพงเพชร   

254 จังหวัดชัยนาท   

255 จังหวัดนครนายก   

256 จังหวัดนครปฐม   

257 จังหวัดนครสวรรค   

258 จังหวัดนนทบุรี   

259 จังหวัดปทุมธานี   

260 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

261 จังหวัดพิจิตร   

262 จังหวัดพิษณุโลก   

263 จังหวัดเพชรบูรณ   

264 จังหวัดลพบุร ี  

265 จังหวัดสมุทรปราการ   

266 จังหวัดสมุทรสงคราม   

267 จังหวัดสมุทรสาคร   

268 จังหวัดสิงหบุร ี  

269 จังหวัดสุโขทัย   

270 จังหวัดสุพรรณบุรี   

271 จังหวัดสระบุร ี  

272 จังหวัดอางทอง   

273 จังหวัดอุทัยธานี   

ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด 

274 จังหวัดจันทบุรี   

275 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

276 จังหวัดชลบุร ี  

277 จังหวัดตราด   

278 จังหวัดปราจีนบุร ี  

279 จังหวัดระยอง   

280 จังหวัดสระแกว   

ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด 
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กลุมเปาหมาย "องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)" จํานวน 76 หนวยงาน หมายเหต ุ

281 จังหวัดกาญจนบุร ี  

282 จังหวัดตาก   

283 จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

284 จังหวัดเพชรบุร ี  

285 จังหวัดราชบุร ี  

6. ภาคใต / 14 จังหวัด 

286 จังหวัดกระบ่ี   

287 จังหวัดชุมพร   

288 จังหวัดตรัง   

289 จังหวัดนครศรีธรรมราช   

290 จังหวัดนราธิวาส   

291 จังหวัดปตตานี   

292 จังหวัดพังงา   

293 จังหวัดพัทลุง   

294 จังหวัดภูเก็ต   

295 จังหวัดระนอง   

296 จังหวัดสตูล   

297 จังหวัดสงขลา   

298 จังหวัดสุราษฎรธานี   

299 จังหวัดยะลา   
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  "เทศบาลนคร" จํานวน 30 หนวยงาน +"อปท.รูปแบบพิเศษ" จํานวน 2 หนวยงาน จังหวัด  

เทศบาลนคร 30 แหง 

300  เทศบาลนครขอนแกน   ขอนแกน  

301 เทศบาลนครแหลมฉบัง  ชลบุร ี 

302 เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ ์  ชลบุร ี 

303  เทศบาลนครเชียงใหม   เชียงใหม  

304  เทศบาลนครเชียงราย   เชียงราย  

305 เทศบาลนครแมสอด  ตาก  

306  เทศบาลนครตรัง   ตรัง  

307  เทศบาลนครนครปฐม   นครปฐม  

308  เทศบาลนครนครราชสีมา   นครราชสีมา  

309  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช  

310 เทศบาลนครนครสวรรค  นครสวรรค  

311  เทศบาลนครนนทบุรี  นนทบุร ี

312  เทศบาลนครปากเกร็ด  นนทบุร ี

313  เทศบาลนครรังสิต  ปทุมธานี 

314  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  

315  เทศบาลนครพิษณุโลก   พิษณุโลก  

316  เทศบาลนครภูเก็ต   ภูเก็ต  

317  เทศบาลนครยะลา   ยะลา  

318  เทศบาลนครระยอง   ระยอง  

319  เทศบาลนครลําปาง   ลําปาง  

320 เทศบาลนครสกลนคร  สกลนคร  

321  เทศบาลนครสงขลา   สงขลา  

322 เทศบาลนครหาดใหญ  สงขลา  

323  เทศบาลนครสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 

324  เทศบาลนครสมุทรสาคร  สมุทรสาคร 

325 เทศบาลนครออมนอย สมุทรสาคร 

326  เทศบาลนครสุราษฎรธานี  สุราษฎรธานี 

327  เทศบาลนครเกาะสมุย  สุราษฎรธานี 

328  เทศบาลนครอุดรธานี   อุดรธานี  

329  เทศบาลนครอุบลราชธานี   อุบลราชธานี  

องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหง  

330 กรุงเทพมหานคร   
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  "เทศบาลนคร" จํานวน 30 หนวยงาน +"อปท.รูปแบบพิเศษ" จํานวน 2 หนวยงาน จังหวัด  

331 เมืองพัทยา   
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กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน จังหวัด 

เทศบาลเมือง 174 แหง 

332  เทศบาลเมืองกระบ่ี   กระบ่ี  

333  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   กาญจนบุรี  

334  เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน   กาญจนบุรี  

335  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   กาฬสินธุ  

336  เทศบาลเมืองบัวขาว   กาฬสินธุ  

337  เทศบาลเมืองกําแพงเพชร   กําแพงเพชร  

338  เทศบาลเมืองหนองปลิง   กําแพงเพชร  

339  เทศบาลเมืองปางมะคา   กําแพงเพชร  

340  เทศบาลเมืองบานทุม   ขอนแกน  

341  เทศบาลเมืองศิลา   ขอนแกน  

342  เทศบาลเมืองเมืองพล   ขอนแกน  

343  เทศบาลเมืองชุมแพ   ขอนแกน  

344  เทศบาลเมืองบานไผ   ขอนแกน  

345  เทศบาลเมืองกระนวน    ขอนแกน  

346 เทศบาลเมืองจันทบุรี  จันทบุรี  

347  เทศบาลเมืองขลุง   จันทบุรี  

348  เทศบาลเมืองทาชาง   จันทบุรี  

349  เทศบาลเมืองจันทนิมิต   จันทบุรี  

350  เทศบาลเมืองทาใหม   จันทบุรี  

351 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา  

352  เทศบาลเมืองชลบุร ี  ชลบุร ี 

353  เทศบาลเมืองสัตหีบ   ชลบุร ี 

354  เทศบาลเมืองศรีราชา   ชลบุร ี 

355  เทศบาลเมืองแสนสุข   ชลบุร ี 

356  เทศบาลเมืองอางศิลา   ชลบุร ี 

357  เทศบาลเมืองบานบึง   ชลบุร ี 

358  เทศบาลเมืองบานสวน   ชลบุร ี 

359  เทศบาลเมืองหนองปรือ   ชลบุร ี 

360  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   ชลบุร ี 

361  เทศบาลเมืองปรกฟา   ชลบุร ี 
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กลุมเปาหมาย "เทศบาลเมือง" จํานวน 174 หนวยงาน จังหวัด 

362  เทศบาลเมืองชัยนาท   ชัยนาท  

363 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 

364  เทศบาลเมืองชุมพร   ชุมพร  

365  เทศบาลเมืองหลังสวน   ชุมพร  

366  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   เชียงใหม  

367  เทศบาลเมืองแมโจ   เชียงใหม  

368  เทศบาลเมืองตนเปา   เชียงใหม  

369  เทศบาลเมืองแมเหียะ   เชียงใหม  

370  เทศบาลเมืองกันตัง   ตรัง  

371  เทศบาลเมืองตราด   ตราด  

372  เทศบาลเมืองตาก   ตาก  

373 เทศบาลเมืองนครนายก  นครนายก  

374 เทศบาลเมืองนครปฐม  นครปฐม  

375 เทศบาลเมืองสามพราน นครปฐม 

376 เทศบาลเมืองไรขิง  นครปฐม  

377 เทศบาลเมืองกระทุมลม  นครปฐม  

378  เทศบาลเมืองนครพนม   นครพนม  

379  เทศบาลเมืองบัวใหญ   นครราชสีมา  

380  เทศบาลเมืองปากชอง   นครราชสีมา  

381 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา 

382  เทศบาลเมืองเมืองปก   นครราชสีมา  

383 เทศบาลเมืองทุงสง นครศรีธรรมราช 

384  เทศบาลเมืองปากพนัง   นครศรีธรรมราช  

384  เทศบาลเมืองปากพูน   นครศรีธรรมราช  

386  เทศบาลเมืองตาคลี   นครสวรรค  

387  เทศบาลเมืองชุมแสง   นครสวรรค  

388  เทศบาลเมืองบางกรวย  นนทบุร ี

389  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  นนทบุร ี

390  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  นนทบุร ี

391  เทศบาลเมืองพิมลราช  นนทบุร ี

392  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   นราธิวาส  
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393  เทศบาลเมืองนราธิวาส   นราธิวาส  

394  เทศบาลเมืองตากใบ   นราธิวาส  

395  เทศบาลเมืองนาน   นาน  

396  เทศบาลเมืองบุรีรัมย   บุรีรัมย  

397  เทศบาลเมืองชุมเห็ด   บุรีรัมย  

398  เทศบาลเมืองนางรอง   บุรีรัมย  

399  เทศบาลเมืองคลองหลวง   ปทุมธานี  

400  เทศบาลเมืองคูคต   ปทุมธานี  

401  เทศบาลเมืองลําสามแกว    ปทุมธานี  

402  เทศบาลเมืองลาดสวาย   ปทุมธานี  

403  เทศบาลเมืองปทุมธานี   ปทุมธานี  

404  เทศบาลเมืองบางคูวัด   ปทุมธานี  

405  เทศบาลเมืองทาโขลง   ปทุมธานี  

406  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ปทุมธานี  

407  เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ   ปทุมธานี  

408  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ   ประจวบคีรีขันธ  

409  เทศบาลเมืองหัวหิน   ประจวบคีรีขันธ  

410  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี  

411  เทศบาลเมืองปตตานี   ปตตานี  

412  เทศบาลเมืองเสนา  พระนครศรีอยุธยา  

413 เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา  

414  เทศบาลเมืองผักไห  พระนครศรีอยุธยา  

415  เทศบาลเมืองลําตาเสา  พระนครศรีอยุธยา  

416  เทศบาลเมืองพะเยา  พะเยา 

417 เทศบาลเมืองดอกคําใต พะเยา 

418  เทศบาลเมืองตะกั่วปา   พังงา  

419  เทศบาลเมืองพังงา   พังงา  

420  เทศบาลเมืองพัทลงุ   พัทลุง  

421  เทศบาลเมืองตะพานหิน   พิจิตร  

422  เทศบาลเมืองพิจิตร   พิจิตร  

423  เทศบาลเมืองบางมูลนาก   พิจิตร  
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424  เทศบาลเมืองอรัญญิก   พิษณุโลก  

425  เทศบาลเมืองเพชรบุร ี  เพชรบุร ี 

426  เทศบาลเมืองชะอํา   เพชรบุร ี 

427  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  เพชรบูรณ 

428  เทศบาลเมืองหลมสัก  เพชรบูรณ 

429  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  เพชรบูรณ 

430  เทศบาลเมืองแพร   แพร  

431  เทศบาลเมืองปาตอง   ภูเก็ต  

432 เทศบาลเมืองกะทู ภูเก็ต 

433 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

434  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   มุกดาหาร  

435  เทศบาลเมืองแมฮองสอน  แมฮองสอน 

436  เทศบาลเมืองยโสธร   ยโสธร  

437 เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 

438  เทศบาลเมืองสะเตงนอก   ยะลา  

439  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   รอยเอ็ด  

440  เทศบาลเมืองระนอง   ระนอง  

441  เทศบาลเมืองบางริ้น   ระนอง  

442  เทศบาลเมืองมาบตาพุด   ระยอง  

443 เทศบาลเมืองบานฉาง  ระยอง  

444 เทศบาลเมืองราชบุร ี  ราชบุร ี 

445  เทศบาลเมืองบานโปง   ราชบุร ี 

446  เทศบาลเมืองโพธาราม   ราชบุร ี 

447  เทศบาลเมืองลพบุร ี  ลพบุรี  

448 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี 

449 เทศบาลเมืองบานหม่ี  ลพบุรี  

450  เทศบาลเมืองเขลางคนคร   ลําปาง  

451  เทศบาลเมืองพิชัย   ลําปาง  

452  เทศบาลเมืองลําพูน   ลําพูน  

453  เทศบาลเมืองเลย   เลย  

454 เทศบาลเมืองวังสะพุง  เลย  
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455  เทศบาลเมืองกันทรลักษ   ศรีสะเกษ  

456  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ  

457  เทศบาลเมืองสะเดา   สงขลา  

458  เทศบาลเมืองบานพร ุ  สงขลา  

459  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร   สงขลา  

460 เทศบาลเมืองสิงหนคร  สงขลา  

461 เทศบาลเมืองมวงงาม  สงขลา  

462 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  สงขลา  

463 เทศบาลเมืองคลองแห  สงขลา  

464  เทศบาลเมืองควนลัง   สงขลา  

465  เทศบาลเมืองคอหงส   สงขลา  

466  เทศบาลเมืองทุงตําเสา   สงขลา  

467  เทศบาลเมืองเขารูปชาง   สงขลา  

468  เทศบาลเมืองสตูล   สตูล  

469  เทศบาลเมืองลัดหลวง  สมุทรปราการ 

470  เทศบาลเมืองพระประแดง  สมุทรปราการ 

471  เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 

472  เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย(สําโรงใต) สมุทรปราการ 

473  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  สมุทรสงคราม 

474  เทศบาลเมืองกระทุมแบน  สมุทรสาคร 

475  เทศบาลเมืองสระแกว   สระแกว  

476  เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ   สระแกว  

477  เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น   สระแกว  

478  เทศบาลเมืองสระบุร ี  สระบุรี  

479  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท   สระบุรี  

480 เทศบาลเมืองแกงคอย สระบุร ี

481 เทศบาลเมืองทับกวาง สระบุร ี

482  เทศบาลเมืองสิงหบุร ี สิงหบุร ี

483  เทศบาลเมืองบางระจัน  สิงหบุร ี

484  เทศบาลเมืองสวรรคโลก   สุโขทัย  

485  เทศบาลเมืองสุโขทัย   สุโขทัย  
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486  เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี  สุพรรณบุร ี 

487 เทศบาลเมืองสองพี่นอง สุพรรรณบุร ี

488 เทศบาลเมืองทาขาม สุราษฎรธานี 

489  เทศบาลเมืองนาสาร   สุราษฎรธานี  

490 เทศบาลเมืองดอนสัก สุราษฎรธานี 

491  เทศบาลเมืองสุรินทร   สุรินทร  

492  เทศบาลเมืองหนองคาย   หนองคาย  

493  เทศบาลเมืองทาบอ   หนองคาย  

494  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู   หนองบัวลําภู  

495  เทศบาลเมืองอางทอง  อางทอง 

496  เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ   อํานาจเจริญ  

497  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา   อุดรธานี  

498  เทศบาลเมืองบานดุง   อุดรธานี  

499 เทศบาลเมืองหนองสําโรง อุดรธาน ี

500  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ   อุตรดิตถ  

501  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  อุทัยธานี 

502  เทศบาลเมืองแจระแม  อุบลราชธานี 

503  เทศบาลเมืองวารินชําราบ   อุบลราชธานี  

504  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   อุบลราชธานี  

505  เทศบาลเมืองเดชอุดม  อุบลราชธานี  
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ภ า ค ผ น ว ก  ฉ  
แบบกรอกขอมูลผูประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

แบบกรอกขอมูล 

ผูประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานของภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessments: ITA) 

 
 

ชื่อหนวยงาน             

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ      นามสกุล      

ตําแหนง      ฝาย/กลุมงาน       

ท่ีตั้ง             

               

หมายเลขโทรศัพท     หมายเลขโทรสาร        

หมายเลขโทรศัพทมือถือ      Email       

 

2. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ      นามสกุล      

ตําแหนง      ฝาย/กลุมงาน       

ท่ีตั้ง             

               

หมายเลขโทรศัพท     หมายเลขโทรสาร        

หมายเลขโทรศัพทมือถือ     Email        

 

 

 

 

 

 

ล ง ช ื่อ        
(      )  
ต ํา แ ห น ง       
ว ัน ท ี่    /   /   



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ช  
แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงานและ 

แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน  

แบบฟอรมขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อใชในการสํารวจ ITA ตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ชื่อสวนราชการ                     

ชื่อผูประสานงาน         โทรศัพท.      โทรสาร.     

 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล  

บุคลากรภายในหนวยงาน 
สังกัด ตําแหนง ระดับ ที่อยู (ที่สามารถติดตอได) 

เบอรโทรศัพท

ที่ทํางาน/มือ

ถือ 

Email 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

          แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน เพื่อใชในการสํารวจ ITA ตามแบบสํารวจความคิดเห็น External 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ชื่อสวนราชการ                     

ชื่อผูประสานงาน         โทรศัพท.      โทรสาร.     

 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล  

ผูรับบริการหรือผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ประเภท/เร่ืองในการ

ติดตอกับหนวยงาน 
สถานที่ทํางาน ตําแหนง ระดับ 

ที่อยู 

 (ที่สามารถติดตอได) 

เบอรโทรศัพทที่

ทํางาน/มือถือ 
Email 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         
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