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ก าหนดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.๐0 – 1๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

............................................................ 
 
เวลา 0๘.๐0 – 0๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 09.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงาน  

โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
เวลา 09.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมฯ  

โดย พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เวลา 09.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. แนะน าโครงการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

โดย นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองและป้องกัน
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา ๑๐.๑๕ – 12.00 น. ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 1๔.30 น. ตอบข้อซักถามการด าเนินงานและการตอบแบบประเมินต่างๆ  

โดยที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการ และผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ท. 
เวลา 14.30 – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  ปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน 
   
   

................................................................... 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 โดยประยุกต์
แนวคิดจากการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การต่อต้าน  
การทุจริตและสิทธิพลเมือง แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ รับผิดชอบด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 429 หน่วยงาน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ  
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม 
 คณะผู้ด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้  
จะใช้เป็นแนวทางส าหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินจะได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มาเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น และบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
กุมภาพันธ์ 2559 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
  
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ 2 
 ประโยชน์ที่จะได้รับ 2 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 2 
 กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

6 

  
ส่วนที่ ๒ ดัชนีและการให้คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

10 

 รายละเอียดดัชนี 10 
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ 

15 

 ค่าน้ าหนักดัชนีและรหัสข้อค าถามตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน/
 รูปแบบการส ารวจส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 การด าเนินงานภาครัฐ 

16 

 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ 

17 

  
ส่วนที่ ๓ แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 

18 

 แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 18 
 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ 40 
  
ส่วนที่ ๔ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
แบบส ารวจ External และ Internal  

54 

  
ส่วนที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงาน 56 
  
ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อประสานงานคณะที่ปรึกษาโครงการ 60 
 การส่งเอกสารและข้อมูลส าคัญผ่านช่องทางการติดต่อ 60 
 การประสานกับคณะผู้ด าเนินงาน 60 
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เรื่อง หน้า 
  
ภาคผนวก ก 
หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
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หน้า ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  หลักการและเหตุผล 

องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International :TI) ได้จัดอันดับภาพลักษณ์
การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศต่างๆ ในปี 255๘ พบว่า ประเทศ
ไทยมีค่าคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่  ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน และอยู่ในอันดับที่  ๗๖ จากประเทศที่ เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก 
(Corporation Perception Index Report, ๒๐๑๕) แม้ว่าอันดับภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศ
ไทยจะดีขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังต้องให้ความส าคักกับการแก้ปญกหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะการปอองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นถือเป็นวาระส าคักเร่งด่วนระดับชาติ เนื่องจากการทุจริต 
เป็นต้นตอของปญกหาด้านต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปญกหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และเกิด
อุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวอีกด้วย 
 จากความส าคักดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการปอองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงก าหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอองกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
- ITA)  จากการท าความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการ
แนวคิดการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment)      
ขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission 
: ACRC) ประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพ่ือก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และประเด็นในการส ารวจต่างๆ ให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - 
based) เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ านวนทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จ านวน ๑๔๗   หน่วยงาน 
๒. ส่วนราชการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ านวน   ๗๖ ห น่ วย งาน  ป ระกอบ ด้ วย 

ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  ๗๖ หน่วยงาน 
๔. เทศบาลนคร จ านวน ๓๐ หน่วยงาน 
๕. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๒ หน่วยงาน 
๖. เทศบาลเมือง จ านวน  ๑๗๔ หน่วยงาน 
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ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง     
และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
โดยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสครั้ งนี้  จะประเมินแบบภายใน (Internal Integrity & 
Transparency Assessment) คือการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และ      
การประเมินแบบภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) เป็ นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจะได้ผลสะท้อนกลับให้
หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนทั้งจากภายในและภายนอก  คุณค่าของ
โครงการครั้งนี้จะท าให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัก
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งให้ความส าคักและถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์  

๑.๒.๑  เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ที่เข้าร่วมโครงการ ทัง้จากหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน 

๑.๒.๒  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับเป็นแนวทาง           
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เกิดความตระหนัก              
และเล็งเห็นถึงความส าคักของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ดีงาม 
 
๑.๓  ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๓.๑ หน่วยงานภาครัฐที่ เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
 ๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความส าคักและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 
๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขอบเขตในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา        
ด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเปอาหมาย โดยใช้ระบบประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. และรวบรวมผลการประเมินจัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหารและ
รายงานผลการประเมิน ในภาพรวมและรายหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ  
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ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  

 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ใช้วิธีวิจัยที่ส าคัก ๒ วิธี คือ 

๑.๔.๒.๑ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสาร 
หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมิน Evidence – based Integrity and Transparency Assessment 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

๑.๔.๒.๒ การวิจัยจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดย
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบประเมิน External Integrity 
and Transparency Assessment แ ล ะ  Internal Integrity and Transparency Assessment       
ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด 
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร และคุณธรรมการท างาน             
ในหน่วยงาน  โดยการก าหนดกลุ ่มตัวอย่าง ให ้สอดคล้อง เหมาะสม และมีล ักษณะของ                
ความเป็นตัวแทนที่ดี  
 

๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  คณะที่ ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจตามระบบการประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment         
-ITA) ด้วยแบบประเมิน ๓ แบบ ตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด คือ  
  ๑.๔.๓.๑ แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment 
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม           
ในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการ
ส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิกหน้า (Face to Face Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์
ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ  
  ๑.๔.๓.๒ แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment 
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ  
ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) และความปลอดจากการทุจริต            
ในการปฏิบัติงาน  (Corruption - free Index) โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิกหน้า (Face to Face 
Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของ           
ความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
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  ๑.๔.๓.๓ แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment 
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถาม
ตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบประเมิน                        
๑ ชุดต่อ ๑ หน่วยงาน 
 

๑.๔.๔ กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๗๗ ส่วนราชการ (รวม ๔๒๙ หน่วยงาน)  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
      - ส่วนราชการระดับกรม (ส่วนกลาง)  จ านวน     ๑๔๘     หนว่ยงาน 
      - ส่วนราชการระดับจังหวัด   จ านวน       ๗๖     จังหวัด 
        (จังหวัดละ ๓ หนว่ยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน) 
                - องค์การมหาชน                                จ านวน        ๕๓     หน่วยงาน 
           

๑.๔.๔.๑ ประชากรและกลุม่ตัวอย่างเป้าหมาย 
๑) ประชากร  ประกอบด้วย 
๑)  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเปอาหมายในรอบ ๑ ปี

ที่ผ่านมา 
๒)  เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐในฐานะเป็นบุคลากรภายใน

องค์กรของหน่วยงานเปอาหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๔๒๙  หน่วยงาน 
๒) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ เนื่องจากปญจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น ระยะเวลาที่จ ากัด 
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการด าเนินการ เป็นต้น ดังนั้น ที่ปรึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ (ผู้ใช้บริการ) จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา  โดยจาก
ผู้ใช้บริการทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับหน่วยงานฯที่มี
ผู้ใช้บริการน้อยกว่า ๑๐๐ คน ที่ปรึกษาจะส ารวจผู้ใช้บริการทั้งหมด ขณะที่ขนาดตัวอย่างของ      
กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานภาครัฐในฐานะเป็นบุคลากรภายในองค์กร ที่ปรึกษาจะส ารวจอย่างน้อย
ประมาณ ๑๐๐ คน ของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานฯที่มีเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างน้อยกว่า ๑๐๐ คน  
ที่ปรึกษาจะส ารวจผู้ใช้บริการทั้งหมด  

๓) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
     การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน ๔๒๙ หน่วยงาน ที่ปรึกษา
จะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้ส่งรายชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ ของเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เพ่ือท าการสุ่มตัวอย่างโดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่     
ส่วนในกรณีที่มีชั้นยศก็ให้กระจายไปตามชั้นยศและสายงาน  ทั้งนี้  เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร  
จากนั้นที่ปรึกษาได้จัดส่งแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment (แบบ IIT) 
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ให้ แก่กลุ่ มตัวอย่ างและตอบกลับมาทางไปรษณี ย์ หรือใช้วิธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์ 
แบบเผชิกหน้า (Face to Face Interview) 
         ส าหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ    
โดยใช้แบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT) ที่ปรึกษาจะขอ
ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเปอาหมายให้รายชื่อที่อยู่ของกลุ่มผู้ใช้บริการ จากนั้นที่ปรึกษา
จะท าการจัดส่งแบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT) ให้แก่
กลุ่มตัวอย่างและตอบกลับมาทางไปรษณีย์  หรือใช้วิธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิกหน้า 
(Face to Face Interview) 
        ส่วนแบบส ารวจการใช้หลั กฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based) จะ
ด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเปอาหมาย ส าหรับตอบประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน พร้อมทั้งท าการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน 
                 ทั้ งนี้  การด าเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการจัดเก็บรวบรวมแบบประเมิน ที่ปรึกษาจะมีการประชุมหารือ
ร่วมกับส านักคุ้มครองและป้องกัน ส านักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 ๑.๔.๕ จัดท าทะเบยีนรายช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ที่ปรึกษาจะด าเนินการท าทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC) 
อันประกอบด้วย 

๑) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน 
๒) ต าแหน่งงาน 
๓) รายชื่อหน่วยงาน  
๔) ที่อยู่หน่วยงาน 
๕) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และเบอร์

โทรศัพท์ประจ าหน่วยงาน 
๖) อีเมล์ของผู้ประสานงาน (ถ้ามี) 
 

 ๑.๔.๖ การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์   โดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้  
 ๑.๔.๖.๑ รายงานผลการประเมินในภาพรวม โดยจัดผลการประเมินของกลุ่มเปอาหมาย
ออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้  
  กลุ่มท่ี ๑ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จ านวน ๑๔๘ หน่วยงาน 

 กลุ่มท่ี ๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด   จ านวน  ๗๖ จังหวัด  
 (จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน) 

 กลุ่มท่ี ๓ องค์การมหาชน    จ านวน  ๕๓   หน่วยงาน 
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 ๑.๔.๖.๒ บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA)ในภาพรวม  

๑.๔.๖.๓ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐรายหน่วยงาน จัดส่งให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ จ านวน ๔๒๙ หน่วยงาน  
 
๑.๕ กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
 ๑.๕.๑ กรอบแนวคิดของการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & 
Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการ
เข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคักและจ าเป็น
ในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่
ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
  ๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - free Index) 
ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)                  
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ภาพที่ ๑.๑   องค์ประกอบของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 ๑.๕.๒ ขอบเขตของการประเมิน 

๑.๕.๒.๑  ส่วนราชการระดับกรม  (เฉพาะส่วนกลาง) ขอบเขตการประเมิน 
ส่วนราชการระดับกรมเฉพาะส่วนกลาง (ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค)              
จ านวน ๑๔๘ กรม 

๑.๕.๒.๒  ส่วนราชการระดับจังหวัด  จ านวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมระดับอ าเภอ) 
ประเมินจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดไม่เกิน ๓ หน่วยงาน ตามที่

ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด   
๑.๕.๒.๓ องค์การมหาชน 

 ขอบเขตการประเมินหน่วยงานระดับองค์การมหาชน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ
ประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบักกัติองค์การมหาชน 
และหน่วยงานในก ากับที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบักกัติเฉพาะ จ านวน ๕๓ หน่วยงาน 
   ๑.๕.๒.๔ บุคลากร (การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพ่ือประกอบการประเมินตาม     
แบบที่  ๑) แบบประเมินการรับรู้ส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment) “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย ๑ ปี ผู้ประเมิน
จะท าการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

 ๑.๕.๒.๕  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการเมิน
ตามแบบที่ ๒) แบบประเมินการรับรู้ส าหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External 
integrity and Transparency Assessment) “ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ เสีย” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  เช่น ผู้ที่เป็นคู่สักกา ผู้ขออนุมัติ อนุกาต  ผู้มารับบริการ ฯลฯ 
โดยผู้ประเมินจะท าการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่
สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

 ๑.๕.๒.๖  การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อค าถามตามแบบประเมิน  
แบบที่  ๓ แบบประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment) ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณปญจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) เว้นแต่ข้อค าถามที่ก าหนด                 
ให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอ่ืนๆ  

Comprehensive Integrity & Transparency 

Transparency Integrity Culture Accountability Corruption 
Free- Index 

Work Integrity 
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๑.๕.๓ แนวทางการประเม ินผล 
คณะที่ปรึกษาจะได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน                 
ทั้ง ๔๒๙  หน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ ๑.1 

 
ตารางท่ี ๑.๑  แนวทางการประเม ินผลส าหรับผูป้ระเม ินและส่วนราชการที่รับการประเมิน 
 

แนวทางการประเม ินผล 
ผู้ประเม ิน ส ่วนราชการ 

๑. ประสานหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินเพื่อ 
 ๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
  จ านวน ๒ คน  เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
  ประจ าหน่วยงาน 
 ๑.๒ ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
  ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนท่ี 
  ผู้ประเมินก าหนด 
 ๑.๓ ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
  กับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมิน 
       ก าหนด 

        ๑.๔  ให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 
 ตอบค าถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน 
          ประกอบตามแบบประเมินเชิงประจักษ ์
          ส าหรับหน่วยงาน (แบบประเมิน 
        Evidence - Based) พรอ้มแนบเอกสาร 
          หรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ผู้ประเมิน  
          ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
 คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
๓. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 เบื้องต้น 
๔. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯเบ้ืองต้นจาก
 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 
๕. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
 ของแต่ละหน่วยงาน 

๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังน้ี 
 ๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
       จ านวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
  ประจ าหน่วยงาน 
 ๑.๒ รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ 
  ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวน ท่ี 
  ผู้ประเมินก าหนด 
     ๑.๓ รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ 
  ผู้ประเมินก าหนด 
     ๑.๔ ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์
  (แบบประเมิน Evidence - Based)  
           พร้อมท้ังแนบข้อมูลหลักฐานประกอบ 
           ตามแบบประเมินเชิงประจักษส์ าหรับ 
           หน่วยงาน ส่งให้แก่ผู้ประเมินตาม 
  ระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
 โปร่งใสฯ เบื้องต้นตามระยะเวลาที่ 
     ผู้ประเมินก าหนด 
๓. รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
 โปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการ
 พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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จากแนวทางการประเม ินผลดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามภาพที่ ๑.๒ ได้ดังนี้ 

  ภาพที่ ๑.๒ แนวทางการประเม ินผลผู้ประเม ินและส่วนราชการ 
 

ขอ 

 
ประชุมชี้แจง 

เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) กับ
หน่วยงานทีเ่ข้ารับการประเมิน 

 
จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการด าเนินการเอง) 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

-  รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดจ านวน ๒ เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรฐั/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมนิก าหนด 

จัด 

ผู้ประเมินจัดเก็บแบบ
ประเมินผู้รับบริการ 

(External) 
 

ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ส่วนราชการส่งผลอุทธรณ์คะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  

ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินก าหนด 

ผู้ประเมินรับและพิจารณาการอุทธรณ์
และรายงานสรุป ผลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสฯของแต่ละ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ  

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการด าเนินงานของ 

แต่ละหน่วยงาน 

 จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสให้แก่ ป.ป.ท.       

ส่ ว น ร า ช ก า ร รั บ ผ ล ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 แบบ 

 

ส่วนราชการจัดส่งแบบประเมิน 
เชิงประจักษ์(Evidence - Based) 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน 

 

ผู้ประเมินจัดเก็บแบบ
ประเมินบุคคลภายใน
หน่วยงาน (Internal) 

 

จัดส่งผลคะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้กับส่วนราชการ 
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ส่วนที่ ๒ 
ดัชนีและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  

ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มีเนื้อหาและรายละเอียดจาก 
การสังเคราะห์และประยุกต์จากแนวคิดขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-
Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1 รายละเอียดดัชนี 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment) มีจ านวน ๕ ดัชนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ ์(Evidence Base) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒ . ความพร้อมรับผิด  (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

๒.๑.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 
ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี 

ความโปร่งใส  การมีระบบการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ โดยประเมิน
จากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่างๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น  
2 ตัวชี้วัดหลัก 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

1) การด าเนินงานขององค์กร (Organization Operation) ประเมินจากมุมมอง 
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 
และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

2) ระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) ประเมินจากมุมมอง 
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของ
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนและ 
การแจ้งผลร้องเรียน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน 
 
 

เรื่องร้องเรียน 
เรื่องร้องเรียน 

 
ภาพที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 

 
2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 

ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่                   
มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน  ดัชนีนี้จะวัดระดับ
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่  

 

การด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

การตอบสนองข้อร้องเรยีน 

การแจ้งผลร้องเรียน 

การให้และการเปดิเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต ิ

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

            การมีส่วนร่วม 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

ความโปร่งใส (Transparency) 
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ภาพที่ ๒.๒ ตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 
 

๒.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่าง  
การส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอน  
การให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตใน  
การปฏิบัติงาน  

ดัชนีนี้ จะวัดระดับการรับรู้จาก 2 มุมมอง ได้แก่  การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจากความคิดเห็น 
ทีเ่ป็นการรับรู้ หรือเคยรับฟังเก่ียวกับการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการด าเนินงาน
หรือการให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนๆ  

2) ประสบการณ์ ตรงการทุ จ ริต  (Experienced Corruption) ประเมินจาก            
ความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ความบันเทิง
ต่าง  ๆหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการด าเนินงาน
หรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 
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แผนภาพที่ ๒.๓ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free Index) 

 
๒.1.4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี
ระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีนี้เป็นการประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและจากข้อเท็จจริงของเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ตลอดจน
ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 
ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
โดยยึดความส าเร็จ ความมีมาตรฐาน ความมีคุณภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักใน 
การปฏิบัติงาน  

2) การต่อต้านการทุจริตขององค์กร (Anti-Corruption Practices) ประเมิน 
การรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่แนวความคิดการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบ
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด การรับ
เงินพิเศษการขอรับบริจาค การอ านวย ความสะดวก การรับของขวัญ การรับเงิน และการรับสิทธิ
ประโยชน์ในเทศกาลต่างๆ  

ส่วนการประเมินข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานนั้น 
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส
และการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ภาพที่ ๒.๔ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

 
๒.1.5  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดัชนีนี้ เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและ 
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์   
การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment)  
ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยดัชนีนี้เป็นประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ 

 
1) การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ประเมินจากประสบการณ์

ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
2) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
3) ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) 

ประเมินจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
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แผนภาพที่ ๒.๕ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
 

๒.2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นการให้คะแนนจากการประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน  
(Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) คณะ
ที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติใน
รูปแบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

๒.2.๑ การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal 
Integrity & Transparency: IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External Integrity & Transparency: EIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นตัวเลือก ๒ หรือ ๔ ตัวเลือก โดยท าการแทนค่าค าตอบในแต่ละข้อค าถามเป็นค่าคะแนน
ระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน  

๒.2.๒ การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity & Transparency: EBIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานที่ เข้ารับ 
การประเมิน รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมา
พร้อมกับแบบส ารวจ โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน  

๒.2.๓ การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  

๑. การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal 
Integrity & Transparency: IIT)  มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อ
ค าถามนั้น  2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม IIT ในดัชนี  
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๒. การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency: EIT)  มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง 
คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามนั้น 2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม 
EIT ในดัชนี  

๓. การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–
Based Integrity & Transparency: EBIT) ได้แก่ คะแนน EBIT ของดัชนี  หมายถึง ผลรวมของ
คะแนนแต่ละข้อค าถาม EBIT ในดัชนี   

๔. การค านวณคะแนนของดัชนี คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวม
คะแนน IIT, EIT และ EBIT ในดัชนี 

๕. การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้ าหนัก  

 
กรณีไม่สามารถให้คะแนนได้  เช่น  
1) หน่วยงานไม่ได้มีภารกิจหรือไม่มีการถูกวัดในข้อค าถาม/ประเด็นส ารวจ/ตัวชี้วัด

ย่อย/ตัวชี้วัดนั้น  
2) ตัวอย่างที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ในข้อค าถาม/ประเด็นส ารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/ตัวชี้วัดนั้น 

มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมทางสถิติ  
กรณีข้างต้นจะไม่น าข้อค าถามนั้นมาร่วมค านวณคะแนน  
 

๒.๓ ค่าน้ าหนักดัชนีและรหัสข้อค าถามตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน/รูปแบบการส ารวจ
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ  

คณะผู้วิจัยได้ค านวณคะแนนจากข้อค าถามตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.1 ค่าน้ าหนักดัชนี  
 

ดัชนี ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 
1. ความโปร่งใส (Transparency) 26 
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) 18 
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 22 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 16 
5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 18 

รวม 100 
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๒.๔ เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบ
ส ารวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน ( Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑ์การให้คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

80 - 100     คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

60 - 79.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

40 - 59.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 

20 - 39.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

  0 - 19.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 
 

คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์แนวทางในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ตั้ งแต่  EB๑  ถึ ง  EB๑ ๑  (แสดงรายละ เอียด 
ข้อค าถามในภาคผนวก ง หน้า ๗๖) เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปเป็นต้นแบบในการรวบรวมข้อมูล
ให้ถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเสนอถึงปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้  
 
3.1   แนวทางการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

 
 

คู่มือค ำอธิบำย 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

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

 แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
1.  กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม    ส านักงาน               เป็นต้น 
2.  ข้อค าถามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ  
  1) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อ 

จัดจ้าง การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   
  2) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  

ซึ่งจะสังเกตได้จากข้อค าถามที่มีค าว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามดังกล่าวตาม
ภารกิจหลักท่ีหน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบส ารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น 
ให้หน่วยงานพิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือการได้รับจัดสรรงบประมาณ  
หรือระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน  

3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามตามประเด็นส ารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมาย
ถูก () ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

4. กรณีที่หน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ารายการ
หลักฐานที่แบบส ารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบส ารวจฯ ระบุไว้ 
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ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  อ่ืนๆ และให้หน่วยงานระบุชื่อรายการเอกสาร/
หลักฐานที่แนบนั้นให้ชัดเจน 

5. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจ ากัด หรือ ข้อก าหนด 
ด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ในช่อง  อ่ืนๆ และโปรดระบุเหตุผล 
ของข้อจ ากัด หรือข้อก าหนดด้านกฎหมายที่ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบ
กฎหมาย หรือระเบียบนั้นๆ มาด้วย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณา
การให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน 

6. การอ้างเอกสาร/หลักฐานซ้ าในหลายๆ ข้อค าถาม หรือ การใช้หลักฐานร่วมกันในหลายข้อค าถาม 
หน่วยงานไม่ต้องส าเนาเอกสารเพ่ิม แต่ให้ระบุว่าใช้หลักฐานในข้อค าถามใดตอบ และติดสลิป 
(slip) เพ่ิมเติมที่หลักฐานนั้นด้วย              

7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น  

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               

ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบาย 

ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 และควรมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี  (ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทั้งควรมีการเผยแพร่
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลอย่างน้อย
เกี่ยวกับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้การด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ประชาชนได้ 
รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 ค านิยาม 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรั ฐที่ใช้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ซึ่งก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ  
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) โดย 
 1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มี
ราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท  

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB1 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร” 
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 2. ส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เป็นกรม ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล และเมืองพัทยา ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
เกิน 1,000,000 บาท 
 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    
 ค าแนะน าการตอบ 
        ค าถามข้อที่  1 “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559) หรือไม”่ 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศเผยแพร่แผนและ
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นประกาศไว้ 
บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินโดยมีวันที่ขึ้นประกาศชัดเจน และการประกาศ
เผยแพร่แผนนั้นต้องด าเนินการอย่างช้าภายใน 30 วันท าการหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2559 และหน่วยงานต้องแนบรายละเอียดของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย หากหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมีการประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อค าถาม ให้หน่วยงานระบุเหตุผล
ในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพ่ือให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย  
 กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ ในข่ายที่ ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ค าถามข้อที่  2  “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม”่ 
 2.1 ชื่อโครงการ 
   2.2 งบประมาณ 
 2.3 ผู้ซื้อซอง 
 2.4 ผู้ยื่นซอง 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับหัวข้อรายการประกาศและรายละเอียด 
ของฐานข้อมูลหรือผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี งบประมาณ พ.ศ . 2559 ทุกโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ของงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ด้วย ซึ่งหน่วยงานต้องน าขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้เข้ารับ  
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การประเมิน โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก 
 กรณีที่หน่วยงานผู้ เข้ารับการประเมินมีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบได้   
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อ  
จัดจ้างด้วยวิธีการใด 
 หน่วยงานสามารถจัดท าฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 
หรือ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  
พ.ศ. 2546   

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
พ.ศ. 2546 

 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละ

ขั้นตอน/กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 ค าอธิบาย 
 ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย 
การด าเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ 
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ก าหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อ
และวิธีจ้างจะมีข้ันตอน/กระบวนการ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
ขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB2 “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบ โดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ อย่างไร” (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ 
ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 
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 1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด   

2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
แต่ละโครงการ 

3. มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 
5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

และเหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ค านิยาม 

 “การจัดซื้อจัดจ้าง” (ข้อค าถามข้อที่ 1 – ข้อค าถามที่ 5) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง 
ของงบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบด าเนินการ งบลงทุน        
(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนา
จังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    
 ค าแนะน าการตอบ 
  หน่วยงานต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ านวน 5 โครงการที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
หาก ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ถึง  
5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 และ
ต้องใช้ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบค าถามตั้งแต่ 1) – 5) 
  และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณานั้นไม่สามารถตอบข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงานเขียนค าอธิบายประกอบในข้อ
ค าถามนั้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกล งราคาจึงไม่มี 
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประเมินผลได้น า
เหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการพิจารณาคะแนน   
  หน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูลเท่าท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 
3 ของปีงบประมาณ พ.ศ . 2559 ได้  โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้ พิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 
 ค าถามข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่”                                               
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 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ให้ครบทั้ง 5 โครงการ/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศ
จากวันที่ผู้บริหารลงนามจนถึงวันที่ก าหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานก าหนด                                                                                                                      
 กรณีหน่วยงานผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” 
ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมาเป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานในข้อค าถามนี้ด้วย และ
หน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม 
 ค าถามข้อที่ 2  “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”   
 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได ้
 ค าถามข้อที่ 3  “การประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดวิธีการค านวณราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการ  
ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชนตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานสามารถศึกษาแนว
ทางการเปิดเผยราคากลางได้ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ค าถามข้อที่ 4  “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละ
โครงการ หรือไม่”   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัด
จ้าง   แต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบได ้   

ค าถามข้อที่ 5  “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่” 
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  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศ
เผยแพร่และรายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือ
ทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละราย
โครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นๆ ด้วย  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 

 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน 
ป.ป.ช. สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
                 เพ่ือให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างทีมี่ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
 ค าอธิบาย 

หน่วยงานควรมีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อย
ละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูล
ในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 ค านิยาม 

“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้น 
เพ่ือแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ด าเนินการกี่โครงการ และต้องกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด 

“รายงานการวิเคราะห์ผล” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB3 “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
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ควรมีสาระส าคัญ อาทิ ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ 
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์
จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ีก่ าหนด 
 ค าแนะน าการตอบ 

ค าถามข้อที่ 1 “มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หรือไม”่  

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยในรายงานนั้นต้องมี
รายละเอียดตามค านิยามข้างต้น 

ค าถามข้อที่  2  “มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม”่   

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่
มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรายงานการ
วิเคราะห์จะประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีการจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเป็นอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น 

ค าถามข้อที่ 3  “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่” 

3.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 

3.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ค าถามข้อที่ 4  “มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง             
พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ            

อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ค าอธิบาย  

หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลักให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 ค านิยาม 

“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB4 
 ค าแนะน าการตอบ 
   ค าถามข้อที่  1  “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ที่ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธีการวัดผลใน  
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าขึ้นมาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค าถามข้อที่  2  “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติ งานตามแนวทาง 
การปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระส าคัญ เช่น 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB4 “การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก” 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๒๗ 
 

หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  

มีการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
 ค าอธิบาย 

หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพ่ือลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือ
ช่วยก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจหลักที่มิใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจท า
ให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามบางประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบาย
ลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ท าให้ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อค าถามดังกล่าวได้ 
เพ่ือให้ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน   
 ค านิยาม 
 “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB5  

“ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ” 
หมายถึง ระบบที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือ
ตามจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติหรือไม่ 
 ค าแนะน าการตอบ 

ค าถามข้อที่ 1 “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม           
ภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์  
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)” 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB5 “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน และรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมีทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 

ค าถามข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยละเอียด
ไว้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือการให้บริการ 
แนวทางการปฏิบัติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดอัตราค่าบริการ  
(ถ้ามี) และมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

ค าถามข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน            
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ค าอธิบาย 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มี 

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ  

หากหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี      
ส่วนร่วมได้ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่วยงานจะต้องระบุ
เหตุผลให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน   

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน” 
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 ค านิยาม 
  “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ

ระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจ
หลักที่ระบุไว้หน้าแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ 
EB6 

  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน 
เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการผู้ส่งมอบงาน ผู้รับบริการทั่วไป 
หน่วยงานผู้รับจ้างหรือเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน    

 ค าแนะน าการตอบ 
ค าถามข้อที่ 1-5 จะเป็นค าถามที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมี

ส่วนร่วมฉะนั้น หน่วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกันตาม
ภารกิจหลัก เพ่ือตอบประเด็นค าถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม  

ค าถามข้อที่ 1  “ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง 
รายชื ่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที ่มารับบริการ หรือรายชื ่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

ค าถามข้อที่ 2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ        
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วม
จัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร
ดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย  (หน่วยงาน
สามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วม
ด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้อง
แสดงรายชื ่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที ่มารับบริการ หรือรายชื ่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่ได้รับ
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ผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถ
แนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้)  

ค าถามข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผล 
การด าเนินงาน หรือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค าถามข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
โครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการด าเนินงาน             
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่ม
ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีการด าเนินโครงการที่ได้เริ่มด าเนินการก่อนปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานโครงการที่ได้เริ่มด าเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน       

ที่หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB7 “หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม      
ภารกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่” 
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  ค าอธิบาย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อสารเ พ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี  ได้แก่  หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ 
Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  

ทั้งนี้  หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  ที่หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวก
มากข้ึน ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ค านิยาม 
 “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่
ระบุไว้หน้าแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB7 
 “สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา 
ข้อแนะน า บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
 ค าแนะน าการตอบ 
   ค าถามข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นจะบรรจุอยู่
ในโครงสร้างของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งการปฏิบัติงานให้ส านัก กอง หรือฝ่าย 
ภายในของหน่วยงานท าหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ทั่วไป (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่ 2 “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media) 

ค าถามข้อที่ 3 “มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ (หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพ่ือไว้ส าหรับให้บริการ
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ประชาชนทั่วไปในการติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ตลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน  

ค าถามข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม”่ 
  4.1 หนังสือพิมพ์ 
  4.2 วารสาร 
  4.3 จุลสาร 
  4.4 แผ่นพับ 
  4.5 โทรทัศน์ 
  4.6 วิทยุ 
  4.7 สื่อสังคม 
  4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สังคม (Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดใน
การเผยแพร่ข้อมูลด้วย 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้กระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ค าอธิบาย 

หน่วยงานควรมีการก าหนดให้มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ   มีช่องทาง 
การร้องเรียน มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ  
จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและ  
เป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 ค านิยาม 

 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    
ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน
และส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่อง

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB8 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร” 
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ร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ยังมีการด าเนินการต่อ
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ค าแนะน าการตอบ 

  ค าถามข้อที่ 1 “มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง
หรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม”่ 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่
แสดงผลการแจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ 

 ค าถามข้อที่ 2 “มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น รับเรื่อง

ร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ ซึ่งช่องทางเหล่านี้อาจจะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือแผนผัง  
(Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป  

 ค าถามข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
หรือไม”่ หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของค าสั่งให้ส านัก กอง หรือฝ่าย มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน 
หรืออาจจะบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้  

ค าถามข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่หัวข้อ
ประกาศและรายละเอียดของผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ของทั้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
หลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ  
จัดจ้างด้วย 
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อนึ่ง ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐาน
อ่ืนๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐาน
นั้นต้องขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย หาก ผล 
การด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์  เนื่องจากเป็น
เอกสารลับหรือเป็นข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะ
แสดงให้เห็นว่าเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพ่ือให้ผู้ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณา
คะแนน 

ค าถามข้อที่ 5 “รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  พร้อมทั้งระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
ของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2 -3 โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย 

อนึ่ง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้อง
แสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการด าเนินการสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่หน่วยงานควร
ปฏิบัติ  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546       
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB9 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร” 
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 ค าอธิบาย 
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเ พ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไป
ปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล
ภายในหน่วยงาน 

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใหม่ 
หน่วยงานอาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดท า
คู่มือ หรือหากประมวลจริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว 
หน่วยงานสามารถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้ 
 ค านิยาม 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตน
อยู่และ มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสีย   ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ 

ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ Conflict of Interests ด้วย  
 ค าแนะน าการตอบ 
  ค าถามข้อที่  1 “มีการประช ุมหรือส ัมมนาภายในองค์กรเพื ่อ ให ้ความรู ้ เรื ่อ ง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่” 

  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กร
เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
เช่น รายงานการประชุม เอกสารการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค าถามข้อที่ 2 “มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับ
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การประเมินได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อค าถามนี้ ต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับ “การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ใน
ประมวลจริยธรรมนั้นด้วย  

ค าถามข้อที่  3 “ม ีการ ให ้ค วามรู ้ต ามคู ่ม ือห รือป ระมวลจริย ธรรม เกี ่ย วก ับ  
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่”    

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์  ทับซ้อนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2) 
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่าย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค าถามข้อที่  4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม (หลักฐานข้อที่ 2) 
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานการแก้ไข
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือรายงานการแก้ไขระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
เป็นต้น  

ค าถามข้อที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ค าสั่ง ระเบียบ หรือ 
เอกสารอ่ืนๆ เช่น บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ เอกสารรายงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน  

 ค าถามข้อที่ 6 “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้น
จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่หน่วยงานผู้ เข้ารับ  
การประเมินจะน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป  

 ค าถามข้อที่  7 “มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่”   
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 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการน าเอาผลของรายงานการปฏิบัติ งานจาก
หลักฐานของค าถามข้อที่ 6 มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รายงานการประชุม หรือ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่ เนื้อหาแสดงถึง  
การพิจารณาน าเอาข้อเสนอแนะ จากหลักฐานของข้อค าถามท่ี 6 มาด าเนินการต่อ  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103 

 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ค าอธิบาย 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดท าแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ค านิยาม 

 “การวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หมายถึง  
การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการด าเนินการ พร้อม
ข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  

 “การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หมายถึง การด าเนิน 
การใดๆที่ส่วนราชการได้ด าเนินการต่อเนื่องจากสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการด าเนินงานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB10 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร” 



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๓๘ 
 

 “แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ค าแนะน าการตอบ 

ค าถามข้อที่ 1 “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าว
ต้องมีการแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงานได้ด าเนินการโครงการใดไปแล้ว 
จ านวนกี่โครงการ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง  

 ค าถามข้อที่  2 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(โครงการที่หน่วยงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือ ก าลังด าเนินการงานอยู่)  

ค าถามข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
ที่หน่วยงานได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้ 

อนึ่ง หากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินไม่ได้ใช้รอบปีงบประมาณส าหรับการจัดท า
แผนปฏิบัติการ แต่ใช้รอบปีปฏิทินส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผล
น าส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียงที่สุดแทนหรือร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

 วัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมป้องกัน

การทุจริตภายในองค์กร 
 ค าอธิบาย 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้าง
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัด

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB11 “หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร” 
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โครงการ/กิจกรรมหรือการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรื อ 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ค านิยาม 

“การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” หมายถึง 
กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กลุ่มที่ชัดเจน      เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือ
แนวทางการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี                
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ด าเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 ค าแนะน าการตอบ 
  ค าถามข้อที่ 1 “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือ 
การบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
การบริการงานที่โปร่งใส หรือ เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้อง
มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทางการด าเนิ นงานของ
กลุ่มท่ีชัดเจน 

ค าถามข้อที่ 2 “กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส                 
กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี                 
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”   

 การรวมกลุ่มตามข้อค าถามที่  1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึง 
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดง
หลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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3.2  ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ 
คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมประเด็นปัญหาของการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ของ

หน่วยงาน ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 
EB ๑ “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร” 
ค าถามข้ อที่  ๑  “มี การป ระกาศ เผยแพร่แผนปฏิ บั ติ ก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ๑. หน่วยงานระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะไม่ได้
รับการจัดสรรงบลงทุน จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างเพ่ือส่งคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนหน่ วยงานที่ อยู่ ในข่ายที่ 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องน าไป
เผยแพร่ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พบว่า
หน่วยงานบางแห่งตอบว่าได้ส่งแผนดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์
ของข้ อค าถามที่ ต้ อ งการให้ มี ก ารเผยแพ ร่ 
ต่อสาธารณชน 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดท า
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้น าขึ้น
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่าย ทั้งนี้  ควรมีการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 ๒ . หน่ วยงานบางแห่ งไม่ มี งบลงทุ น  
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) แต่มีงบรายจ่ายอ่ืน 
เช่น การจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีวงเงินสูง จึงไม่เข้าข่ายที่
จะต้องจัดท าแผนดังกล่าว 

 ห น่ ว ย งาน ต้ อ งแ ส ด งห ลั ก ฐ าน ที่
เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน
หรือเหตุผลที่ ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท าแผน  
โดยอาจเป็นลักษณะของบันทึก รายงาน หรือ
ค าชี้แจง ที่หัวหน้าส่วนราชการได้อนุมัติหรือ 
ลงนามรับทราบ 

 ๓. หน่วยงานระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง 
ต้นสังกัด แต่จะได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง 
เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่นจากงบ
พัฒนาจังหวัด หน่วยงานเหล่านี้จึงไม่มีการจัดท า
แผนตามนัยของข้อค าถาม 

 ห น่ ว ย งาน ต้ อ งแ ส ด งห ลั ก ฐ าน ที่
เกี่ยวข้องกับการได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางหรือเหตุผลที่ไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
จัดท าแผน โดยอาจเป็นลักษณะของบันทึก 
รายงาน หรือค าชี้แจง ที่หัวหน้าส่วนราชการได้
อนุมัติหรือลงนามรับทราบ 
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หน้า ๔๑ 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ๔. หลั กฐานที่ คั ดลอกมาจากหน้ าจอ  
หน้าเว็บไซต์หรือหน้าคอมพิวเตอร์ (Print Screen)  
ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างก่อน วันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

 หลักฐานที่คัดลอกมาจากหน้าเว็บไซต์
หรือหน้าคอมพิวเตอร์  (Print Screen) ควร
แสดงให้เห็นถึงวันที่ และเวลาในการจัดซื้อจัด
จ้างก่อนวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนให้เห็นถึงส่วนที่มีการอนุมัติ
หรือ ลงนามรับทราบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือให้เอกสารที่คัดลอกมาสามารถเชื่อถือได้ 

 
ค าถามข้อที่ ๒ “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปนี้ หรือไม”่ 
๒.๑ ชื่อโครงการ 
๒.๒ งบประมาณ 
๒.๓ ผู้ซื้อซอง 
๒.๔ ผู้ยื่นซอง 
๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก 

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ๑. หน่วยงานเกือบทั้งหมดจะส่งหลักฐาน
ข้อมูลจากระบบ e-PG ของกรมบัญชีกลาง โดย
จัดส่งเป็นข้อมูลรายโครงการที่มีครบทุกหัวข้อ
ดังกล่าวตามข้อค าถาม ซึ่งไม่มีการน าข้อมูลการ 
จัดชื้อจัดจ้างมาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลและ
น าไปเผยแพร่ยังหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ คือ 
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งเป็นโครงการที่หน่วยงานได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้เผยแพร่ไว้บน 
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ  
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย  

 ๒. เอกสารหลักฐานของหน่วยงานบางแห่ง
ไม่สามารถตอบข้อค าถามต่อเนื่องกันได้ทุกข้อ 
เนื่องจากค าตอบที่ได้รับไม่ใช่วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาจึงไม่สามารถ
ตอบข้อ ๒.๓ ผู้ซื้อซอง และข้อ ๒.๔ ผู้ยื่นซอง 
โดยเฉพาะหน่วยงานระดับภูมิภาคที่มีการจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานในโครงการต่างๆ 

 หน่วยงานควรเลือกโครงการที่สามารถ
ตอบข้อค าถามได้ทุกข้อ หรือหากมี เฉพาะ
โครงการที่มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถ
ตอบ ข้ อ ค าถ าม ได้ ค รบ  ค ว รมี ก ารชี้ แ จ ง
รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม
ข้อจ ากัดของวิธีการนั้นๆ ให้ชัดเจน 
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หน้า ๔๒ 
 

EB ๒ “ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่ออ่ืนๆ อย่างไร” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานเกือบทั้งหมดจะส่งหลักฐาน
ข้อมูลจากระบบ e-PG ของกรมบัญชีกลาง 
เนื่องจากการเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หากครบก าหนดระยะเวลาแล้ว
มักจะถูกน าออกจากระบบ จึงไม่มีหลักฐาน
มาแสดงได้ 

 ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผล 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ก าหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม ๖ วิธี 
คือ ๑) วิธีตกลงราคา ๒) วิธีสอบราคา ๓) วิธีประกวด
ราคา ๔) วิธีพิเศษ ๕) วิธีกรณีพิเศษ และ ๖) วิธีประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้างจะ
มีขั้นตอน/กระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด า เนิ นการจัดซื้ อจั ดจ้ างในแต่ ละขั้ นตอน/
กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหน ด  และป ระชาชน สามารถตรวจสอบ ได้ 
หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด   
 ๒. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ ใน 
การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ 
 ๓. มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลาง
ของแต่ละโครงการ 
 ๔. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 
 ๕. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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EB ๓ “การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

ค าถามข้อที่  ๑ “มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะสามารถด าเนินการ
ตามข้อค าถามนี้ได้ 

 หน่วยงานต้องท ารายงานที่หน่วยงานได้
จั ดท าขึ้ น เพ่ื อแสด งว่ า  ใน รอบปี ที่ ผ่ าน ม า 
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างประจ าปี 
เป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ด าเนินการ 
กี่ โครงการ และต้องกัน เงิน ไว้ เบิ ก เหลื่ อมปี 
กี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดบ้าง 
เป็นต้น 

 

ค าถามข้อที่ ๒ “มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
รายงานการวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อ 

จัดจ้างประจ าปี มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดว่าหน่วยงานสามารถประหยัด
งบประมาณได้เท่าไร มีแนวทางที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอย่างไร ผลผลิต
และผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ซึ่ งในการวิ เคราะห์ส่วนใหญ่ จะพบแนวทาง
ปรับปรุงคือการให้ความรู้เรื่องการจัดชื้อจัดจ้าง 
แต่แทบไม่พบว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่อย่างใด 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ า 
ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๗  เช่ น  ใน รอบ
ปีงบประมาณ ที่ถูกประเมินนั้น มีปัญหาอุปสรรค
และข้อจ ากัดอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัด
งบประมาณได้เท่าไร มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือไม่ มีการจัด
จ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ มี
แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น 
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หน้า ๔๔ 
 

ค าถามข้อที่  ๓ “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”  

๓.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.๒ ร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ผู้ประสานงานของหน่วยงานมีการวิเคราะห์ 
ใน รูป แบบของการรายงานผลการวิ เค ราะห์  
แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการน าผลการวิเคราะห์นั้นเสนอ
ผู้บริห ารหรือหั วหน้ าส่ วนราชการแต่อย่ างใด  
เป็นเพียงรายงานการวิเคราะห์เพ่ือจัดส่งเป็นเอกสาร
ให้ทางโครงการเท่านั้น 

 เมื่อมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบต่างๆ แล้ว ต้องน าเสนอ
ถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการให้อนุมัติ
หรือลงนามรับทราบด้วย เพ่ือเป็นการสร้าง 
ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ เอ ก ส า ร  แ ล ะ 
ผลการวิเคราะห์นั้นจะสามารถน าไปปรับปรุง
แผนงานส าห รั บปี งบประมาณ ต่ อ ไป ได้ 
อย่างแท้จริง 

 

ค าถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
หน่ วยงานส่ วน ใหญ่ ไม่ ได้ แสดงหลักฐาน

เกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือปีที่ผ่านมาปีอ่ืนๆ แต่เป็นเพียง
แนวทางที่จะมีการด าเนินการในปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น 

 หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานว่า ในรอบปีที่ผ่านมามี
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไร หน่วยงาน
สามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร มีแนวทาง
ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
อย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ แล้วน าผลการวิเคราะห์นั้น มาปรับปรุง
ก ารด า เนิ น งาน ด้ าน ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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EB ๔ “การด าเนินงานตามคูมื่อก าหนดมาตรฐานการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก” 

ค าถามข้อที่ ๑ “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะส่งคู่มือการให้บริการ
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก และ
จัดส่งคู่มือที่มีทั้งหมดของหน่วยงานซึ่งไม่ใช่ภารกิจ
หลักของหน่ วยงานมาเป็ นหลักฐาน  โดยไม่ มี 
การเลือกภารกิจหลัก ๑ ภารกิจ   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
หลั กของหน่ วยงานที่ ระบุ ถึ งมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือ
วิธีการวัดผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ซึ่งหน่วยงาน ส านัก หรือกองต้องด าเนินการ
จั ด ท า ขึ้ น ม า เ พ่ื อ ใช้ เป็ น แ น ว ท า ง ใน 
การปฏิบัติ งานให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โดยคู่มือที่เลือกมานั้นต้องเป็นคู่มือของภารกิจ
หลักท่ียกมาเพียง ๑ ภารกิจที่ชัดเจน 

 

ค าถามข้อที่  ๒ “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง 
การปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือ
ตามคู่มือดังกล่าวไม่ได้น าเสนอผู้บริหารให้รับทราบ และ
ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากร
ภายในองค์กร แต่เป็นการน าหลักฐานการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานมาแสดงมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักตาม ข้อ EB ๔ (๑) 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ ย วกับ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตาม
แนวทางหรือตามคู่มือดังกล่าวให้กับผู้บริหาร
ได้รับทราบ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และผลลัพธ์
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ของบุคลากรภายในองค์กร  
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EB ๕ “ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 

ค าถามข้อที่ ๑ “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก ที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
หรือไม”่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ข้อมูลที่พบไม่ใช่ระบบที่หน่วยงาน
จัดท าขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการป้องกันหรือ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือมีการละเว้นการให้บริการประชาชนหรือไม่ 
ทั้งหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานให้บริการก็มักจะ
ส่งทะเบียนลงรับงานสารบรรณ หรือคู่มือ 
การปฏิบัติงานมาแทน และบางหน่วยงาน
หลักฐานไม่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ตามข้อ EB ๔ (๑) แต่อย่างใด 

 หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับ
เอ ก ส ารคู่ มื อ ห รื อ แน วท างก ารป ฏิ บั ติ งาน 
ของเจ้าหน้าที่  ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอน 
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยี มาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานเพ่ื อ 
การบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือ
มีทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่อง เป็นต้น 
 ทั้ งนี้  ห ากห น่ วย งาน มี ลั กษ ณ ะงาน 
ตามภารกิจหลักไม่ใช่งานให้บริการโดยตรงจะต้อง
ระบุ เหตุผลของการไม่มีระบบการด าเนินงาน
ดังกล่าว หรือแสดงมาตรการอ่ืนๆ แทนก็ได้ 

 

ค าถามข้อที่ ๒ “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลัก 
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน หรือไม่”  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
หน่วยงานแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือ

การให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติ งาน 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เช่น  
มีการก าหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี ) และ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ให้บริการ 
ที่ชัดเจน แต่บางหน่วยงานหลักฐานไม่สอดคล้อง 
กับภารกิจหลักตามข้อ EB ๔ (๑) 

 ก า ร แ ส ด งขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ตามภารกิจหลักดังกล่าว หน่วยงานต้องแสดง
ขั้นตอนของภารกิจหลักที่ เลือกมา ๑  ภารกิจ  
โดยเป็นภารกิจเดียวกันตั้งแต่ข้อ EB๔ - EB๗ 
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ค าถามข้อที่ ๓ “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ห น่ ว ย งาน ส่ วน ให ญ่ จ ะส่ งคู่ มื อ 
การให้บริการประชาชนหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูล 
ลงระบบ ซึ่งค าว่า “ระบบ” หน่วยงานยัง 
ข า ด ค ว า ม เข้ า ใจ ว่ า จ ะ ต้ อ ง ห ม า ย ถึ ง 
ทั้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ก ระบ วน ก าร  (Process) แ ล ะ  ผ ล ลั พ ธ์ 
(Output) ซึ่งหน่วยงานจึงต้องแสดงให้เห็นถึง
ระบบที่ ชั ด เจน  และระบบดังกล่ าวต้อง
สอดคล้องกับภารกิจหลักตามข้อ EB ๔ (๑) 

 ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้ องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หน่วยงาน
ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่
การน าเข้ าปั จจั ยน าเข้ า ( Input) กระบ วน การ
ปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับ
อย่างชัดเจน และเป็นระบบของภารกิจหลักที่เลือกมา  
๑ ภารกิจโดยเป็นภารกิจเดียวกันตั้งแต่ข้อ EB๔-EB๗ 

 

EB ๖ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่แสดงหลักฐานใน
ข้อค าถามนี้ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักตาม
ข้อ EB ๔ (๑) โดยใช้หลักฐานของหลายปีที่
ผ่ านมาอ้างอิง มีหน่วยงานหลายแห่ งใช้
รายงานการประชุมฉบับเดียวตอบทุกข้อ
ค าถาม และหน่วยงานบางแห่งใช้หลักฐาน
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สอดคล้องกับภารกิจหลักตามข้อ 
EB ๔ (๑) 

 หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ ยวกับ
รายงานการประชุ ม  ห รือ โครงการ/กิ จกรรม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้อง
แสดงรายชื ่อประชาชนหรือหน ่วยงานอื ่นที ่มา 
รับบริการ หรือรายชื ่อของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียที่
ได ้ร ับ ผ ลกระท บ จากการปฏิ บั ติ ราชการของ
หน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าเสนอความคิดเห็น/ร่วม
จัดท าแผนงาน/ร่วมด าเนินงานตามโครงการ/
ตรวจสอบติดตามประเมินผล/ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
เกี่ ยวกับกับปฏิบัติ ราชการหรือปรับปรุงแก้ ไข
พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใน ภ า ร กิ จ ห ลั ก 
ของหน่วยงานด้วย 
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หน้า ๔๘ 
 

EB ๗ “หน่วยงานของท่านมีช่องทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลัก
ต่อไปนี้ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 มีหน่วยงานบางแห่ งที่ ใช้หลักฐาน 
ในการตอบข้อค าถามนี้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักตามข้อ EB ๔ (๑) 

 หน่ วยงานต้ องแสดงถึ งช่ อ งท างการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ประชาชนจะ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเป็นการเผยแพร่ภารกิจหลักที่เลือก
มา ๑ ภารกิจ โดยเป็นภารกิจเดียวกันตั้งแต่ข้อ  
EB๔ - EB๗ 

 

ข้อค าถาม EB ๘ “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรือ่งร้องเรียนอย่างไร”  

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่ จะใช้หลักฐาน
ข้อมูลรวมการร้องเรียนของประชาชน เช่น 
ข้อมูลร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม ข้อมูล
ร้องเรียนของประชาชนเพ่ือขอความเป็นธรรม 
ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของข้อค าถามนี้ ที่ต้อง
เป็นการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ในหน่วยงานนั้นๆ และจัดท ารายงานสรุป 
ในภาพรวม พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข แล้วน าผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างพร้อมระบุปัญหา
อุป ส รรค และแน วท างแก้ ไข ไป เผ ยแพ ร่ 
ยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพบว่าหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดชื้อจัดจ้าง จึงไม่มีการน าไปท าการเผยแพร่ 

 ควรระบุกระบวนการท างาน ขั้นตอน
การป ฏิ บั ติ  ช่ อ งท างก ารร้ อ ง เรี ย น  ห รื อ
ผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุป
รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ   
จัดจ้ างของหน่ วยงานมี ความโปร่งใสและ       
เป็ น ธ ร รม  ต ล อด จน เพ่ื อป รั บ ป รุ งแ ก้ ไข
กระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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หน้า ๔๙ 
 

EB ๙ “หน่วยงานของท่านมีการด าเนนิการเรื่องผลประโยชนท์ับซ้อนอย่างไร” 

ค าถามข้อที่ ๑ “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ห น่ ว ย ง าน ส่ ว น ให ญ่ ใช้ ร า ย ง า น 
การประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐาน แต่เนื้อหา
ภายในรายงานการประชุมยังไม่ชัดเจน และ
ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นเนื้อหาเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมหรือการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การ
สนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์       
ทับซ้อน ทั้ งนี้  อาจเป็นการให้ ความรู ้เรื ่อ ง 
การป ้อ งก ัน ผลป ระ โยชน ์ท ับ ซ ้อน ตลอด 
การประชุมหรือสัมมนา หรืออาจเป็นเนื้อหา      
ส่วนหนึ่งของการประชุมหรือสัมมนาก็ได้ ซึ่งควร
เน้นให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ค าถามข้อที ่๒ “มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ห น่ ว ย ง าน บ า งแ ห่ ง ใช้ ป ร ะม ว ล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยไม่มีการจัดท า 
ขึ้นมาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน หรือหน่วยงานบางแห่ง
ใช้ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานจัดท าขึ้น แต่
เนื้อหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ปรากฏ
หรือไม่ชัดเจน  
 คู่มือประมวลจริยธรรมที่ เน้น เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานส่วนใหญ่ 
จะเป็นเนื้อหาองค์ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่กว้างๆ ไม่มีการท าการวิเคราะห์ถึง
ภารกิจงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือน ามาสู่การจัดท าคู่มือเฉพาะของ
หน่วยงาน   

 เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น เรื่องใหม่ 
หน่วยงานอาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of 
Conduct) ของห น่ วย งานมาเป็ น แนวทาง 
การจัดท าคู่มือ หรือหากประมวลจริยธรรมของ
ห น่ วย งาน มี เนื้ อ ห า เกี่ ย วกั บ ก ารป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงานสามารถใช้
ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้ แต่ต้องมี
ก า รจ า แ น ก ให้ เห็ น ถึ ง เนื้ อ ห าส่ ว น นั้ น ได้ 
อย่างชัดเจน 
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ค าถามข้อที ่๓ “มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะอ้างอิงหลักฐาน
ว่ามีการให้ความรู้ในการประชุม/สัมมนาตาม 
ข้อEB๙ (๑) และใช้วิธีแจ้งเวียนโดยมีรายชื่อผู้
รับทราบคู่มือ ซึ่งแทบไม่พบว่ามีการให้ความรู้
ตามคู่มือ เนื่องจากคู่มือที่หน่วยงานจัดท าข้ึนไม่
มีการท าการวิเคราะห์ถึงภารกิจงานที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน ามาสู่
การจัดท าคู่มือเฉพาะของหน่วยงาน   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานการฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
คู่มือดังกล่าวต้องมีการวิเคราะห์ถึงภารกิจงานที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์  ทับซ้อนโดยตรง 

 

ค าถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้หลักฐานคู่มือ

การให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก ซึ่งแทบไม่พบข้อมูลที่หน่วยงาน 
มีหลักฐานชัดเจนในข้อค าถามดังกล่าว 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบในคู่ มื อหรือประมวลจริยธรรม 
ของหน่วยงานที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง 

 

ค าถามข้อที ่๕ “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 ห น่ ว ย งาน ส่ วน ให ญ่ ใช้ ห ลั ก ฐ าน 
การตรวจสอบผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือการตรวจฮ้ัว ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบ
บุคลากร 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน
หรือผู้ชนะการประกวดราคา หรือบันทึกผล 
ก า รต ร ว จ ส อ บ เจ้ า ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
ของหน่วยงานที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานหรือผู้ชนะ 
การประกวดราคา 
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ค าถามข้อที่ ๖ “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่ ไม่มีการแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นลักษณะ
การรายงานที่วิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
เสนอแนะวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ
ต่ อ ไป  แ ต่ จ ะ เป็ น ก า ร แ ส ด งห ลั ก ฐ า น 
การปฏิบัติงานทั่วๆ ไป 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นลักษณะการรายงานที่วิเคราะห์
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อนของ
หน่วยงาน พร้อมทั้ งเสนอแนะวิธีการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การจัดท าแผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในปีงบประมาณต่อไป  

 

ค าถามข้อที่ ๗ “มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่ วยงานส่ วน ใหญ่ ไม่มี หลั กฐาน
เกี่ ย ว กั บ ก า รน า เอ า ข้ อ เส น อ แ น ะ แ ล ะ 
วิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากข้อ
ค าถามที่  ๖  มาป รับปรุ ง ส่ วน ใหญ่ จะใช้
หลักฐานคู่มือการให้บริการประชาชนตาม 
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก ฯ  

 หน่ วยงานต้ องแสดงหลักฐาน เกี่ ย วกับ 
การน าเอาข้อเสนอแนะและวิธีการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนจากข้ อค าถ ามที่  ๖  
มาปรับปรุง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของรายงาน
การปรับปรุงผลการปฏิบัติ งานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือในรูปแบบอื่นๆ  
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หน้า ๕๒ 
 

ข้อค าถาม EB ๑๐ “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร” 

ค าถามข้อที่ ๑ “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม”่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

 ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ให ญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท า 
การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค และไม่ได้เสนอ   
แนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เป็นเพียง
การสรุปจ านวนโครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตาม
แผน และหน่วยบางแห่งไม่ได้จัดท าแผนแต่ใช้
หลักฐานการรายงานผลตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานเป็นหลักฐานแทน 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
รายงานการวิ เคราะห์ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าว
ต้ องมี การแสดงให้ เห็ นว่ าในปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานได้ด าเนินงานโครงการใดไป
แล้ว และมีจ านวนกี่โครงการ และต้องจ าแนก
ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

 
ค าถามข้อที่ ๒ “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่ จะใช้หลักฐาน 
ข้อ EB๙ (๑) คือการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนมาเป็นหลักฐานข้อนี้ 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยเป็นโครงการที่หน่วยงานได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการงานอยู่ 

 

ค าถามข้อที่ ๓ “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่ วยงานส่ วน ใหญ่ ไม่มี หลั กฐาน
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต  ที่ ห น่ ว ย ง า น ได้ จั ด ท า ไว้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   

 หน่ วยงานต้ องแสดงหลักฐาน เกี่ ย วกับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ ห น่ ว ย งาน ได้ จั ด ท า ไว้ ใน ปี งบ ป ระมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้ 
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หน้า ๕๓ 
 

ข้อค าถาม EB๑๑ “หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร” 

ค าถามข้อที่ ๑ “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนใหญ่ส่งค าสั่งแต่งตั้งในเรื่อง 
๑) คณะท างานเรื่องคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)       
๒) คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
๓) คณะท างานเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี  ๒๕๖๐ และ  
๔) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายของ
ข้อค าถาม 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเพ่ือ 
การบ ริห ารงานที่ โป ร่ ง ใส  ซึ่ งอ าจจะ เป็ น 
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือการบริการงานที่โปร่งใส หรือ
เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น  
การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เพ่ือปฏิบัติ งานที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานที่
โปร่งใส ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบ และจะต้องมีหลักฐาน
ที่แสดงให้ เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม และ
ระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
พร้อมทั้งมีภาพถ่ายที่แสดงถึงการรวมกลุ่มไว้
อย่างชัดเจน 

 

ค าถามข้อที่ ๒ “กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส  
กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี  
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 หน่ วยงานส่ วนใหญ่ จะส่ งภาพถ่ าย 
การประชุมตามข้อ EB๑๑ (๑) โดยไม่มีรายละเอียด
เนื้อหาในการรวมกลุ่ม และปรากฏกิจกรรมที่
ด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึง
ความพยายามที่จะให้การบริหารงานขององค์กรมี
ความโปร่งใส  

 การรวมกลุ่มตามข้อค าถามที่  ๑ นั้น 
จะต้องมีกิจกรรม/โครงการ และมีเนื้อหาของ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานใน
รูปแบบของรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม
และภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มด้วย  

 
 



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๕๔ 
 

บทที่ 4 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแบบส ารวจ External และ Internal  
 

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้น าปัญหาและอุปสรรคจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) ในปีที่ผ่านมา 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งต่อไป แสดงรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1  ปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ External  
 และ Internal และแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

ประเด็นปัญหา แนวทางการด าเนนิการในปีต่อไป 
 1. ขอ้มูล External ของบาง
หน่วยงานเป็นรายชื่อบริษัท 
ส านักงาน หรือหน่วยงานกลาง 
ซึ่ ง ไม่ ได้ ร ะบุ ส่ ว น งาน ห รื อ
บุคลากรผู้ติดต่อประสานงาน
โดยตรง ท าให้ยากต่อการหา
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  ก าร ให้ ค ว าม
ร่วมมือในการตอบกลับของ
แบบประเมินจึงมีอัตราส่วนที่
ค่อนข้างต่ า 

 คณะผู้ด าเนินงานโครงการควรประสานให้หน่วยงาน
ต่างๆ จัดท าระบบฐานข้อมูลของบริษัทคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับบริการ 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในรอบปีงบประมาณไว้ ส าหรับ 
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามโครงการ 

 ๒. ข้อมูลการติดต่อของกลุ่ม
ตัวอย่าง External ไม่ถูกต้อง                
ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อ
ได้ เช่น ที่อยู่ไม่ชัดเจน ย้ายที่อยู่ 
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น  

 ค ณ ะ ผู้ ด า เนิ น ง า น โค ร งก า ร ค ว ร ป ร ะ ส า น ข อ 
ความอนุ เคราะห์จากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ก าชับ 
ผู้ประสานงานใช้ความละเอียดในการจัดส่งข้อมูล โดยค านึงถึง
คุณภาพของข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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หน้า ๕๕ 
 

ตารางท่ี 4.1  ปัญหาและอุปสรรคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ External  
 และ Internal และแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา แนวทางการด าเนนิการในปีต่อไป 
 ๓. ข้อมูล External ของบาง
หน่วยงานมีน้อยเกินไป ท าให้เกิด
ปัญหาต่อการทอดแบบสอบถาม
โดยวิธีส่งไปรษณีย์หรือโทรศัพท์
สัมภาษณ์ ให้ได้จ านวนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

ส านักงาน ป.ป.ท. และคณะผู้ด าเนินโครงการควรมีการชี้แจงให้ผู้
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ทราบอย่างชัดเจน ถึงขอบข่าย
และจ านวนขั้นต่ าของข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหน่วยงาน 

 ๔ . การเก็บข้อมูล  Internal 
ของบางหน่วยงานที่ไม่สามารถจัด
ประชุมข้าราชการหรือบุคลากร 
ในสังกัดเพ่ือการร่วมตอบแบบ
ประเมินได้  เนื่ องจากข้อจ ากัด
หลายๆประการของหน่วยงาน 
เช่น บุคลากรต้องออกปฏิบัติงาน
นอกพ้ืนที่ ภารกิจประจ าที่ล้นมือ
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
แต่ละคน เป็นต้น 

ส านักงาน ป.ป.ท. และคณะผู้ด าเนินโครงการควรมีการก าหนด
รูปแบบการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม Internal โดยวิธีการจัด
ประชุมบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ให้ข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของโครงการ โดยให้ถือว่าการเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในภารกิจ
ที่ต้องให้ความร่วมมือ 

 ๕. การเก็บข้อมูล External 
ของหน่ วยงานที่ มี รูปแบบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับภารกิจด้าน
การวางแผนและนโยบายค่อนข้าง
มีข้อจ ากัด เนื่องจากการใช้บริการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวัน
มีจ านวนน้อย ซึ่ งแตกต่างจาก
ห น่ ว ย ง า น ที่ มี รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนิน งานแบบมีศูนย์บริการ
ประชาชน (Counter Service) 

ส านักงาน ป.ป.ท. ควรแยกรูปแบบการประเมินส าหรับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจแตกต่างกัน เช่น หน่วยงานที่มีศูนย์บริการประชาชน
และหน่วยงานที่เป็นหน่วยนโยบายและแผน เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและความไม่เสมอภาคของผลการประเมินที่ ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๕๖ 
 

ส่วนที ่5 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

  
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลาในการก าหนดส่งข้อมูลส าคัญไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  ปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
    วันที่ กิจกรรม รายละเอียด 
31 ม.ค. 59 จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจ า

หน่วยงาน โดยจัดท าเป็นไฟล์ Word 
หรือ Excel ส่งทาง 
ita2016@pacc.go.th (กรณีหน่วยงาน
ใดส่งแล้วไม่ต้องด าเนินการ) 

- ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  สังกัด 
- ที่อยู่หน่วยงาน (ส าหรับส่งไปรษณีย์) 
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ของหน่วยงาน 
- e-mail  (Line, Facebook ถ้ามี) 

15 ก.พ. 59 หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 500 
ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้
ส่งข้อมูลทั้งหมด โดยจัดท าเป็นไฟล์ 
Word หรือ Excel ส่งทาง 
ita2016@pacc.go.th) 

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มา
ติดต่อหน่วยงานระหว่างวันที่  1 เม.ย. 58 -  
31 ม .ค. 59  (วงรอบต่อจากการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
- ชื่อ-สกุล   (ต าแหน่ง สังกัด (ถ้ามี)) 
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ส าหรับส่งไปรษณีย์) 
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/ส านักงาน 
- e-mail (ถ้ามี) 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับ
ห น่ ว ย งาน  เช่ น  ผู้ ใช้ บ ริ ก าร  ผู้ ม าติ ด ต่ อ 
ขออนุมัติ/อนุญาต ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อ
ซอง ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ
จากภารกิจของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 
58 - 31 ม.ค. 59 (วงรอบต่อจากการประเมิน 
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  
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หน้า ๕๗ 
 

ตารางท่ี 5.1  ปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

    วันที่ กิจกรรม รายละเอียด 
  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 500 ราย (หากมีน้อย
กว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)  

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

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 59  
- ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  สังกัด  
- ที่อยู่หน่วยงาน (ส าหรับส่งไปรษณีย์)  
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/ส านักงาน 
- e-mail (ถ้ามี) 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดหน่วยงาน 
ที่ เข้ารับการประเมิน ซึ่ งเป็นผู้ที่ปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันที่ 31 
มกราคม 2559 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล
บุคลากร จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 
500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะ
ส า ร ว จ โด ย สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  (Sample Survey 
Research) ด้ วยขนาดตั วอย่ างที่ สอดคล้ อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

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

จังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน  
(ส านักงานจังหวัด, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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หน้า ๕๘ 
 

ตารางท่ี 5.1  ปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

    วันที่ กิจกรรม รายละเอียด 
26 ก.พ. 59 
 
 

เชิญ หน่ วย งาน เข้ าร่ วมการ
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 14๘ หน่วยงาน 
องค์การมหาชน จ านวน 53 หน่วยงาน 
(หน่วยงานละ 2 ท่าน) 

29 ก.พ. – 
29 เม.ย. 59 

นักวิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแบบส ารวจ Internal และ 
External   

- นักวิจัยติดต่อผู้ประสานงาน ITA ประจ า
หน่วยงานเพ่ือก าหนด วัน/เวลา/สถานที่  
เก็บข้อมูลจากบุคลากรตามแบบส ารวจ Internal 
- นักวิจัยส่งแบบส ารวจ External ทางไปรษณีย์ 
และสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ณ ที่ตั้งหน่วยงาน 

31 พ.ค. 59 
 

สิ้นสุดการส่งค าตอบตามแบบ
ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence 
– based) พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ า น
ประกอบ จ านวน 1 ชุดต่อ 1 
ห น่ ว ย ง า น  (นั บ จ า ก วั น
ประทับตราไปรษณีย์) 

สถานที่จัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ  
10700  
*ไม่ต้องส าเนาส่งส านักงาน ป.ป.ท.* 

ให้หน่วยงานตอบค าถามโดยใช้ข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เว้นแต่ข้อค าถามจะ
ก าหนดให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
ให้ส่งค าตอบตามแบบส ารวจฯ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน ภายใน
วันที่  31  พฤษภาคม  25 59  (นั บ จากวัน
ประทับตราไปรษณีย์)  
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หน้า ๕๙ 
 

ตารางท่ี 5.1  ปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

    วันที่ กิจกรรม รายละเอียด 
30 มิ.ย. 59 แจ้งผลคะแนนเบื้ องต้นตาม

แ บ บ ส า ร ว จ เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ 
(Evidence – based) ใ ห้ แ ก่
หน่วยงาน 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
- ติดตามรายละเอียดการด าเนินงานและดาวน์
โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.itapacc.com 
- ผู้ประสานงานโครงการ  
1) พันต ารวจโทหญิง ปัทพรรณ ก าจัดภัย โทร. 
083 986 6026  
2) นายวิชิต แย้มยิ้ม โทร. 094 481 5465  
ส านักงานโครงการ โทร. 02 412 3284 หรือ 
Line ID: ITA2559   

15 ก.ค. 59 สิ้นสุดการส่งค าร้องอุทธรณ์ผล
คะแนน   

30 ก.ย. 59 ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานสรุปผล
การประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
ให้แก่ส านักงาน ป.ป.ท. 
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หน้า ๖๐ 
 

ส่วนที่ 6  
ช่องทางการติดต่อประสานงานคณะที่ปรึกษาโครงการ 

 
ในการติดต่อประสานกับโครงการสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ส านักงาน โทรสาร อีเมล 

และโทรศัพท์มือถือของบุคลากรในหน่วยงาน โดยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้ประสานงานในแต่ละด้าน เพ่ือให้ข้อมูลได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานสูงสุด ดังนี้ 
 
6.1  การส่งเอกสารและข้อมูลส าคัญผ่านช่องทางการติดต่อ 

ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เลขที่ ๔๕๗/๓๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงบางขุนศรี เขตบางกองน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

โทรศัพท์  ๐ ๒๔๑๒ ๓๒๘๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๖๔ ๙๓๒๘ 
อีเมล ita2016@pacc.go.th 
เว็บไซต์ www.itapacc.com 
Facebook www.facebook.com/โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
Line ID ITA2559 
 

6.2  การประสานกับคณะผู้ด าเนินงาน 
คณะผู้ด าเนินงานเป็นบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่หน่วยงาน

สามารถเข้าถึงและสอบถามได้โดยตรง ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
6.2.1 คณะผู้บริหารโครงการ 

สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาพรวมในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.1 คณะผู้บริหารโครงการ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนติิวิทยาศาสตร์ โรงเรียน

นายร้อยต ารวจ 
หัวหน้าโครงการฯ 

06 1428 2891 
sinloyma@gmail.com 

รศ.พ.ต.อ. วรธัช   วิชชุวาณิชย์ รองคณบดีคณะนิติวทิยาศาสตร ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
รองหัวหน้าโครงการฯ 

06 1156 4951 
woratouch_w@yahoo.com 
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ตารางที่ 6.1 คณะผู้บริหารโครงการ (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
รศ.พ.ต.อ. โสรัตน์   กลับวลิา คณบดีคณะสงัคมศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
08 9155 7797 
sorat44@hotmail.com 

รศ.พ.ต.อ.หญิงศิริวรรณ สุริยะฉาย คณะสังคมศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

siriwan2502@yahoo.com 

 

6.2.2 คณะที่ปรึกษาการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการตอบแบบ

ประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.๒ คณะที่ปรึกษาการตอบแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนติิวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
หัวหน้าโครงการฯ 

06 1428 2891 
sinloyma@gmail.com 

ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

08 1850 2212 
pewsriparinya@yahoo.com 

อาจารย์วีระชน เปรมศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ 08 1617 4403 
พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ ก าจัดภัย สารวัตรส านักงานคณบด ี 

คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 3986 6026 
esc3572@gmail.com 

พ.ต.ท. ดร.ธิติ    มหาเจริญ กลุ่มงานคณาจารย ์  
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

09 9195 4321 
m_thiti@yahoo.com 

พ.ต.ท.หญิง วงเดือน มุ่งช ู สารวัตรส านักงานคณบด ี 
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 1640 8298 
noknoy49@hotmail.com 

ร.ต.อ.หญิง สิตางศุ์ สุวรรณรักษ ์ นักวิจัย 08 9520 2879 
ร.ต.อ.หญิง พัชยาวดี มุ่งบุญ นักวิจัย 09 7043 8026 
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6.2.3 คณะที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดการประชุม 
สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประชุมและการจัดประชุมเพ่ือให้ค าปรึกษา

ต่างๆ ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 6.3 คณะที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดการประชุม 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์  สาเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ4)  

กลุ่มงานคณาจารย ์ 
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

09 4195 3592 

พ.ต.ท.หญิงอโนมา โรจนาพงษ์ อาจารย์ (สบ2)  
คณะสังคมศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 4123 4017 
pol.anoma@gmail.com 
 

ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค ผบ.หมู่ สง.  
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 1560 8905 
pakpoom_2547@hotmail.com 

ร.ต.ต.พิชิพล ราชคม ผู้ช่วยนักวิจัย 08 2823 3663 
phichitphon_bess@hotmail.com 

 
 

6.2.4 คณะที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผลคะแนน 

และค าอธิบายเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 6.4 คณะที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
อาจารย์เปมิกา สนิทพจน ์ อาจารย์/นักวิจัย 0 89307 6409 

nunrada@gmail.com 
น.ส.วรรณวิภา ธงศรี ผู้ช่วยนักวิจัย 08 5315 3807 

wanwipa02@gmail.com 
น.ส.กัญญกานต์ ด ามุณ ี ผู้ช่วยนักวิจัย 09 5097 6396 

nakachi_new@hotmail.com 
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6.2.5 คณะที่ปรึกษาในการจัดส่งเอกสาร และการประสานงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล External และ Internal 

สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดส่ งเอกสารส าคัญต่างๆ พร้อมทั้ ง
ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก External และ Internal ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 6.5 คณะที่ปรึกษาในการจัดส่งเอกสาร และการประสานงานในการเก็บรวบรวม 
 ข้อมูล External และ Internal 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองศาสตราจารย์  

คณะสังคมศาสตร์และนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลยัมหิดล 

08 6308 3962 
kanyajit@hotmail.com 

ดร. อาภาศิริ  สุวรรณานนท ์ ประธานหลักสูตรอาชญาวิทยา 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสุิต 

09 8180 4899 
apadrphd@gmail.com 

ดร.ชาติชาย   มหาคีตะ อาจารย์หลักสูตรอาชญาวิทยา 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสุิต 

08 9924 7788 
charl_guy@hotmail.com 

พ.ต.ท. ดร.ธิติ มหาเจริญ กลุ่มงานคณาจารย ์  
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

09 9195 4321 
m_thiti@yahoo.com 

ดร. ธเนศ  เกษศิลป์   อาจารย์ประจ า  
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล 

08 9857 9859 
chainoi9999@hotmail.com 

อาจารย์มทุิตา มากวจิิตร ์ นักวิจัย 08 3123 6017 
markvichitr@gmail.com 

นายวิชิต  แย้มยิ้ม ผู้ช่วยนักวิจัย 09 4481 5465 
yaemyim1989@gmail.com 

นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน 09 8080 7765 
natthida7765@gmail.com 

 

6.2.๖ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ facebook ไลน์ เป็นต้น ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6.๖ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
นางสาวธนรัตน์ เมฆบุตร เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 09 9395 1924 

suphantun@gmail.com 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น  
Internal Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 



 
 

 

แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส ำหรับกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ และ  
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกน ำไปเผยแพร่หรือ  
ใช้เพ่ือกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงาน
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน            
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก 
ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำนดังต่อไปนี้ เป็นกำรถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเท่ำนั้น 

DQ1. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐประเภทใด 
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ประเภททั่วไป 
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ปฏิบัติงาน – อาวุโส  ทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชำกำร 
 ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอ ำนวยกำร 
 ระดับต้น  ระดับสูง 
ประเภทบริหำร 
 ระดับต้น  ระดับสูง 

DQ2. กรุณาระบุเพศของท่าน  ชาย            หญิง 

DQ3. ท่านท างานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 

 ต่ ากว่า 5 ป ี  5 – 10 ป ี  11 – 20 ปี  มากกว่า 20 ปี 
 

กรุณำตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ  
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงำนของท่ำน 

วัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อค ำถำม น้อย ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก มำก 

Q1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีจ านวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านทีม่จีิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตยส์ุจริต 
และรับผิดชอบ มีจ านวน (สดัส่วน) มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค ำถำม น้อย ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก มำก 

Q3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านทีย่ดึถือประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตนและไม่มผีลประโยชน์
ทับซ้อน มีจ านวน (สัดส่วน) มากนอ้ยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยนืหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีจ านวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  
มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ มจี านวน (สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ านวน 
(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
มีจ านวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร มีจ านวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร 
ข้อ ข้อค ำถำม ไม่มี น้อย ค่อนข้ำงมำก มำก 

Q9. บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรูถ้ึงแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

    

Q10. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่หลักการ แนวความคดิ 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจรติ เช่น มีเวที บอร์ด 
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
มากน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงานของท่านมีการให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
แก่บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

    

Q12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหบ้คุลากรภายในหน่วยงาน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมากนอ้ยเพียงใด 

    

Q13. หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคมุภายใน 
ในหน่วยงานของท่านมีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
มากน้อยเพียงใด 

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานของท่านสามารถป้องกัน
การทุจริตไดม้ากน้อยเพียงใด 

    

Q15. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการท างาน เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและ
ป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อค ำถำม ไม่มี น้อย ค่อนข้ำงมำก มำก 

Q16. หน่วยงานของท่านมีการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการทุจรติ
อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระท าการทุจรติ (การพิจารณาและการก าหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากน้อยเพียงใด 

    

Q18. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณมากเกินความจ าเป็นหรือ 
ใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

Q19. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพอ้งหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

Q20. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรีย่ไร การขอรับบริจาค การอ านวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนส์่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

Q21. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันส าคญัต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน  
งานศพ งานมงคล ฯลฯ ที่มมีูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม ่
 ไม่ม ี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

Q22. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือไม่ 
 ไม่ม ี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
ข้อ ข้อค ำถำม น้อย ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก มำก 

Q23. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใด 

    

Q24. ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน  
เช่น สถานท่ี สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่อการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการท างานและ 
เพื่อนร่วมงานมากน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงานของทา่นประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคณุภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในหน่วยงานของท่าน 
ส่งผลต่อการคดัเลือกการบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนยา้ย การให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด 
 ไม่ส่งผล  ส่งผลน้อย  ส่งผลค่อนข้างมาก  ส่งผลมาก 

Q27. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา  
ที่เหมาะสมเพียงใด  
 ไม่เหมาะสม  ค่อนข้างไม่เหมาะสม  ค่อนข้างเหมาะสม  เหมาะสม 

Q28. ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว มผีลดี คุ้มค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด  
 ไม่คุ้มค่า  ค่อนข้างไม่คุ้มค่า  ค่อนข้างคุ้มค่า  คุ้มค่า 
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Q29. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน 

Q30. ท่านเห็นวา่วิธีการหรือระบบเพื่อรกัษาบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถให้อยู่ปฏิบตัิงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสมเพียงใด 
 ไม่เหมาะสม  ค่อนข้างไม่เหมาะสม  ค่อนข้างเหมาะสม  เหมาะสม 

Q31. ถ้าท่านได้งานในต าแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  เห็นด้วย 

Q32. ถ้าท่านได้งานในต าแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป 
 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  เห็นด้วย 

กำรบริหำรงบประมำณ 
Q33. หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้างไม่โปร่งใส  ค่อนข้างโปร่งใส  โปร่งใสมาก 
Q34. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่ค านึงถึงความคุ้มค่า  ค านึงถึงค่อนข้างน้อย  ค านึงถึงค่อนข้างมาก  ค านึงถึงมาก 
Q35. หน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าท างานล่วงเวลา หรือการเบกิจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทางมากนอ้ยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้างน้อย  ค่อนข้างมาก  มาก 

Q36. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  ค่อนข้างน้อย  ค่อนข้างมาก  มาก 

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน 
Q37. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด 

 มีอิสระน้อย  มีอิสระค่อนข้างน้อย  มีอิสระค่อนข้างมาก  มีอิสระมาก 
Q38. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มกีารเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด 

 เปิดโอกาสน้อย  เปิดโอกาสค่อนข้างน้อย  เปิดโอกาสค่อนข้างมาก  เปิดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รบัค าสั่งที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น ค าสั่งในการมอบหมายงานโดยไมม่ีสาเหตุอันควรมากน้อยเพียงใด 

 ไม่เป็นธรรมมาก  ค่อนข้างไม่เป็นธรรม  ค่อนข้างเป็นธรรม  เป็นธรรมมาก 
Q40. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหนา้ที่โดยค านงึถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

มากน้อยเพียงใด 
 ค านึงถึงน้อย  ค านึงถึงค่อนข้างน้อย  ค านึงถึงค่อนข้างมาก  ค านึงถึงมาก 

Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด 
 ไม่มี  มีค่อนข้างน้อย  มีค่อนข้างมาก  มีมาก 

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบตัิตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการท างาน 
หรือความก้าวหน้าในต าแหน่งหนา้ที่ของตนมากน้อยเพียงใด 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก 

Q43. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงานหรือมกีารติดตามผลการด าเนินงานของท่านหรือไม่ 
 มีการติดตามน้อย  มีการติดตามค่อนข้างน้อย  มีการติดตามค่อนข้างมาก  มีการติดตามมาก 

Q44. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการท างานมากน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้างน้อย  ค่อนข้างมาก  มาก 

Q45. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าท่ีของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่ 
 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน 

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๗๑ 
 

หมายเหตุ  : แบบส ารวจความคิดเห็น  Internal Integrity & Transparency Assessment 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรประเภทข้าราชการต ารวจและข้าราชการ
ทหาร จะมีข้อแตกต่างจากแบบส ารวจ Internal ของบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนทั่วไปใน
ส่วนของข้อค าถาม Q1 เนื่องจากความแตกต่างกันเรื่องการก าหนดต าแหน่งช้ันยศตามสายบังคับ
บัญชา 
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แบบส ารวจความคิดเห็น  
External Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 



 
 

 

แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
ส ำหรับกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ และ  
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกน ำไปเผยแพร่หรือ  
ใช้เพ่ือกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงาน
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน            
 

โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือกและ/หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 
 

ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ 

 ดัชนีควำมโปร่งใส 

ข้อ ข้อค ำถำม ไม่ชัดเจน 
ค่อนข้ำง 
ไม่ชัดเจน 

ค่อนข้ำง
ชัดเจน 

ชัดเจนมำก 

Q1. หน่วยงานนี้ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม ่

    

Q2. หน่วยงานนี้ มีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ 
เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการ
ชัดเจนหรือไม ่

    

Q3. หน่วยงานนี้ มีการเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ 
ในการให้บริการต่างๆ ชัดเจนหรือไม ่

    

Q4. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนี้ ได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ ชัดเจนหรือไม ่

    

Q5. ช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter 
 อื่นๆ โปรดระบุ             

Q6. หน่วยงานนี้ ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม ่
 ช้ามาก  ค่อนข้างช้า  ค่อนข้างเร็ว  เร็วมาก 

Q7. หน่วยงานนี้ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม ่
 เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้าง  ค่อนข้างไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ 

Q8. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานนี้ในระดับใด 
 ไม่พึงพอใจ  ไม่ค่อยพึงพอใจ  ค่อนข้างพึงพอใจ  พึงพอใจมาก 
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Q9. หน่วยงานมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวกมากน้อยเพียงใด 
 ไม่สะดวก  ไม่ค่อยสะดวก  ค่อนข้างสะดวก  สะดวกมาก 

Q10. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านติดต่อหรือไม่ 
 เคย 
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพราะ 

 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 มี แต่ไม่ส าคัญ 
 กลัวผลกระทบภายหลัง 
 อื่นๆ โปรดระบุ           
             

ข้อ ข้อค ำถำม ไม่มีเลย 
มีค่อนข้ำง 

น้อย 
มีค่อนข้ำง 

มำก 
มีมำก 

Q10.–1 หน่วยงานนี้ ได้ด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของท่าน 
อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา 
กระบวนการรับและแก้ไขปญัหาขอ้ร้องเรียน เป็นต้น) 

    

Q10.–2 หน่วยงานนี้ มีการติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านมากน้อยเพียงใด     
Q10.–3 การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานท่ีท่านใช้บริการมีประสิทธิภาพ 
มากน้อยเพียงใด 

    

Q11. หน่วยงานมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่ 
 ไม่มี  มี 

 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
Q12. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่หรือไม่ 

 ไม่พร้อม  ค่อนข้างไม่พร้อม  ค่อนข้างพร้อม  พร้อม 
Q13. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการท่าน มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  เห็นด้วย 

 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
 กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต 

Q14. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยได้ยนิ/รับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบรจิาค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ 
ตามหน้าท่ีหรือไม ่
 ไม่เคย  เคย 

ข้อ ข้อค ำถำม ไม่มีเลย 
มีค่อนข้ำง 

น้อย 
มีค่อนข้ำง 

มำก 
มีมำก 

Q15. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน มีการรบัเงินพิเศษ เรีย่ไร 
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

    

Q16. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มี 
การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบตัิต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

    

Q17. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง ส าหรับตนเองและพวกพ้อง 
หรือบุคคลอื่น 
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  ประสบกำรณ์กำรทุจริต 
(ค าตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ) 

Q18. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกรอ้งขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบรจิาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด 
แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีให้บรกิารท่าน  
 ไม่เคย 
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 เคย ระบุรายละเอียด           
             
              

Q19. สิ่งที่ท่านต้องการแนะน าให้หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน
กระท าการทุจริตต่อหนา้ที่ 
1.              
2.              
3.              

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์ 

SQ1. อาย ุ   ปี 
SQ2. เพศ   ชาย    หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีขึ้นไป 
SQ4. อาชีพ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ 
 พนักงาน/ลูกจ้าง 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)        ไปตอบค าถาม SQ6 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)           ไปตอบค าถาม SQ6 

SQ5. ประเภทงาน/ธุรกิจ 
  ภาคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสตัว ์เพาะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)        
 ภาคการค้า เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)         
 ภาคบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง สุขภาพ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย ์สื่อสาร อื่นๆ (โปรดระบ)ุ   

             
 ภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้า เคมีภณัฑ ์ยานยนต ์เหล็ก เครื่องเรือน 

อิเล็กทรอนิกส์ ปโิตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสรา้ง เครื่องประดบั ยาง/ผลิตภณัฑ์ยาง อื่นๆ (โปรดระบุ)  
             

SQ6. รายได้ต่อเดือน  ต่ ากว่า 50,000 บาท  50,000 บาทขึ้นไป 
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.             
              
              
2.             
              
              

------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 



 
 

 

แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและ  
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบส ารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานท่ีดี ตลอดจนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อองค์กร 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงำน               
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ           
             
              

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบส ำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส าหรับหน่วยงาน 
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
และส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น 

2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกส าหรับตอบเฉพาะข้อค าถาม
ที่มีค าว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
มีระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน ส่วนข้อค าถามที่ไม่ได้ระบุค าว่า “ภารกิจ
หลัก” หมายถึงการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ข้อค าถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ 
“ภารกิจหลัก” ตามท่ีหน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบส ารวจฯ มาตอบค าถาม 

4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบส ารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อค าถาม ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ ส าหรับการตอบข้อค าถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อ่ืนๆ 
โดยระบุชื่อเอกสาร 

5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอ่ืนของรัฐ ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบส ารวจฯ จากคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจ

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนด าเนินการตอบแบบส ารวจฯ 
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559) 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559)         
  
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่ 
2.1 ชื่อโครงการ   

2.2 งบประมาณ   

2.3 ผู้ซื้อซอง   

2.4 ผู้ยื่นซอง   

2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก   

มีหลักฐำน คือ 

 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (โครงการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT 
ให้กับ 
ผู้ประเมิน)             

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่ำงไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
มากกว่า  
5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ              
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล 
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1) มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

              

 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
              

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง     

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

3) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

3.1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

3.2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

4) มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
              

 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
EB4 กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 

 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน         

 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี 
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 
(เช่น มีเกณฑท์ี่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์  
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารคู่มือ             

 บัตรคิวการให้บริการ            

 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง          

 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) 
และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน           

 แนวทางการปฏิบัติงาน            

 คู่มือการให้บริการ            

 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่      

              

 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่        

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 



- 6 - 
 

 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน) 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการประชุม            

 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา        
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 โครงการ             

 รายงานการประชุม            

 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ          

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 โครงการ             

 รายงานการประชุม            

 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ         

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

    

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานประเมินผล            

 รายงานติดตามผลการด าเนินงาน           

 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก 
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงาน           

 รายงานการประชุม            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 โครงสร้างหน่วยงาน            

 แผนผังการปฏิบัติงาน            

 ค าสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน       

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ
ของหน่วยงาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center        

 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน           

 แผนผังการปฏิบัติงาน            

 ค าสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่  
4.1 หนังสือพิมพ์   

มีหลักฐำน คือ             

4.2 วารสาร   

มีหลักฐำน คือ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

4.3 จุลสาร   

มีหลักฐำน คือ             

4.4 แผ่นพับ   

มีหลักฐำน คือ             

4.5 โทรทัศน์   

มีหลักฐำน คือ             

4.6 วิทยุ   

มีหลักฐำน คือ             

4.7 สื่อสังคม    

มีหลักฐำน คือ             

4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ   

มีหลักฐำน คือ             
 

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน 

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร  
1) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                 
3) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 ค าสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

4) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ         
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 

1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที ่หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

              

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที ่            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
              

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        

 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

7) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน              

 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร 

1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

2) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(อย่างน้อย 1 โครงการ)          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ          

3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือ

แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม          
  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม  
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม           

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 

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

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
ส ำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558 

โทรสำร 0 2282 0560 



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 



แบบ ITA 001.1

ล ำดบัที่ ชื่อกรม/หน่วยงำนและทีอ่ยู่ ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่งผู้ประสำนงำน โทรศัพท/์E-mail

หมำยเหต ุ: ส ำหรับหน่วยงำนสังกัดกระทรวง ให้รวบรวมจัดส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA 
   ของส่วนรำชกำรระดบักรมในสังกัด หน่วยงำนละ 2 คน ในภำพรวมระดบักระทรวง

แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA หน่วยงำนภำครัฐระดบักรม (ส่วนกลำง) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/หน่วยงำน ......................................................



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และแบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  

 
 

 



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

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทีอ่ยู่ 

(พร้อมรหัสไปรษณีย)์
โทรศัพท์ E-mail

หมายเหตุ :  ให้ด ำเนินกำรส่ง File Excel นี้ มำทำง E-mail :  ita2016@pacc.go.th ไม่ต้อง Scan  เป็น PDF

 (ระบุ "หัวเร่ือง" ทีส่่ง E-mail) ขึ้นต้นชื่อหน่วยงำน  พร้อมกบัชื่อ File ทีส่่ง  ตัวอยา่ง ส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี_รำยชื่อบุคลำกร (internal) และรำยชื่อผู้รับบริกำรฯ (External)

ข้อมูลบคุลากร (ภายในหน่วยงาน) เพ่ือใชใ้นการส ารวจ ITA ตามแบบประเมนิ Internal

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



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

ล าดบัที่
ชื่อ-สกุล

(ผู้รับบริการ/ผู้ตดิตอ่)
ชื่อบริษัท (ถ้าม)ี

ทีอ่ยู่ 
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์

โทรศัพท์ E-mail

หมายเหตุ :  ให้ด ำเนินกำรส่ง File Excel นี้ มำทำง E-mail :  ita2016@pacc.go.th ไม่ต้อง Scan  เป็น PDF

 (ระบุ "หัวเร่ือง" ทีส่่ง E-mail) ขึ้นต้นชื่อหน่วยงำน  พร้อมกบัชื่อ File ทีส่่ง  ตัวอยา่ง ส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี_รำยชื่อบุคลำกร (internal) และรำยชื่อผู้รับบริกำรฯ (External)

ข้อมูลผู้รบับรกิารหรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  เพ่ือใชใ้นการส ารวจ ITA ตามแบบประเมนิ External

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



www.itapacc.com 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หน้า ๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบักรม
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

00001 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
00002 กรมประชำสัมพันธ์
00003 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงำนในบังคับบัญชำขึ้นตรงตอ่นำยกรัฐมนตรี
00004 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
00005 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
00006 ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
00007 ส ำนักงบประมำณ
00008 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
00009 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
00010 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
00011 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
00012 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
00013 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
00014 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

กระทรวงกลำโหม
00015 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
00016 กองบัญชำกำรกองทัพไทย
00017 กองทัพบก
00018 กองทัพเรือ
00019 กองทัพอำกำศ
00020 กรมรำชองครักษ์

กระทรวงกำรคลัง
00021 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
00022 กรมธนำรักษ์
00023 กรมบัญชีกลำง
00024 กรมศุลกำกร
00025 กรมสรรพสำมิต
00026 กรมสรรพำกร
00027 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
00028 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
00029 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ
00030 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบักรม

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ
00031 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ
00032 กรมพลศึกษำ
00033 กรมกำรท่องเทีย่ว

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
00034 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
00035 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
00036 ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
00037 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
00038 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
00039 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
00040 กรมกำรข้ำว
00041 กรมชลประทำน
00042 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
00043 กรมประมง
00044 กรมปศุสัตว์
00045 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
00046 กรมพัฒนำทีดิ่น
00047 กรมวิชำกำรเกษตร
00048 กรมส่งเสริมกำรเกษตร
00049 กรมส่งเสริมสหกรณ์
00050 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
00051 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
00052 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
00053 กรมหม่อนไหม

กระทรวงคมนำคม
00054 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
00055 กรมเจ้ำท่ำ
00056 กรมกำรขนส่งทำงบก
00057 กรมท่ำอำกำศยำน
00058 กรมทำงหลวง
00059 กรมทำงหลวงชนบท
00060 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบักรม

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
00061 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
00062 กรมควบคุมมลพิษ
00063 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
00064 กรมทรัพยำกรธรณี
00065 กรมทรัพยำกรน้ ำ
00066 กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
00067 กรมป่ำไม้
00068 กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
00069 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพ์ืช
00070 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
00071 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
00072 กรมอุตุนิยมวิทยำ
00073 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

กระทรวงพลังงำน
00074 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
00075 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
00076 กรมธุรกิจพลังงำน
00077 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
00078 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

กระทรวงพำณิชย์
00079 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
00080 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
00081 กรมกำรค้ำภำยใน
00082 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
00083 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
00084 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
00085 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กระทรวงมหำดไทย
00086 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
00087 กรมกำรปกครอง
00088 กรมกำรพัฒนำชุมชน
00089 กรมทีดิ่น
00090 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบักรม

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

00091 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
00092 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กระทรวงยุตธิรรม
00093 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
00094 กรมคุมประพฤติ
00095 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
00096 กรมบังคับคดี
00097 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
00098 กรมรำชทัณฑ์
00099 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
00100 ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
00101 สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
00102 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
00103 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กระทรวงแรงงำน
00104 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
00105 กรมกำรจัดหำงำน
00106 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
00107 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
00108 ส ำนักงำนประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม
00109 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
00110 กรมกำรศำสนำ
00111 กรมศิลปำกร
00112 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
00113 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
00114 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
00115 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
00116 ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ

กระทรวงศึกษำธิกำร
00117 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
00118 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
00119 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
00120 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบักรม
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00121 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงสำธำรณสุข

00122 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
00123 กรมกำรแพทย์
00124 กรมควบคุมโรค
00125 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
00126 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
00127 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
00128 กรมสุขภำพจิต
00129 กรมอนำมัย
00130 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กระทรวงอุตสำหกรรม
00131 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
00132 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
00133 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
00134 กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่
00135 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย
00136 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
00137 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ส่วนรำชกำรทีไ่มส่ังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง
00138 ส ำนักรำชเลขำธิกำร
00139 ส ำนักพระรำชวัง
00140 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
00141 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
00142 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
00143 ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
00144 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
00145 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
00146 ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (เพ่ิมเตมิ)
00147 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

กระทรวงพำณิชย์ (เพ่ิมเตมิ)
00148 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบัองค์กำรมหำชน

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
01001 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
01002 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร
01003 องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ทีพ่ิเศษเพือ่กำรท่องเทีย่วอย่ำงยั่งยืน
01004 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
01005 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
01006 สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีดิ่น
01007 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร

กระทรวงกลำโหม
01008 สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

กระทรวงกำรคลัง
01009 ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้ำน

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
01010 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01011 สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ทีสู่ง
01012 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
01013 ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
01014 ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
01015 องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
01016 ส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
01017 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
01018 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพลังงำน
01019 สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน

กระทรวงพำณิชย์
01020 ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ
01021 สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชำติ

กระทรวงยุตธิรรม
01022 สถำบันเพือ่กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม
01023 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร
01024 หอภำพยนตร์

หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559



ล ำดบัที่/รหัสหน่วยงำน ส่วนรำชกำรระดบัองค์กำรมหำชน
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01025 ศูนย์คุณธรรม
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

01026 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
01027 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
01028 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
01029 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
01030 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร
01031 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
01032 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

กระทรวงศึกษำธิกำร
01033 สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา 
01034 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
01035 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

กระทรวงสำธำรณสุข
01036 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
01037 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
01038 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัตเิฉพำะ
01039 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
01040 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
01041 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
01042 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
01043 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01044 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
01045 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
01046 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01047 คุรุสภา
01048 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
01049 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
01050 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
01051 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
01052 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
01053 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

1 เชียงราย

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0101
0102
0103

2 เชียงใหม่

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0201
0202
0203

3 น่าน
1.ส านักงานจงัหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0301
0302
0303

4 พะเยา
1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0401
0402
0403

5 แพร่
1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0501
0502
0503

6 แม่ฮ่องสอน

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0601
0602
0603

7 ล าปาง

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0701
0702
0703

8 ล าพูน

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0801
0802
0803

9 อุตรดิตถ์

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

0901
0902
0903

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคเหนือ 9 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

10 กาฬสินธุ์

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1001
1002
1003

11 ขอนแก่น

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1101
1102
1103

12 ชัยภูมิ

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1201
1202
1203

13 นครพนม

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1301
1302
1303

14 นครราชสีมา

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1401
1402
1403

15 บึงกาฬ

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1501
1502
1503

16 บุรีรัมย์

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1601
1602
1603

17 มหาสารคาม

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1701
1702
1703

18 มุกดาหาร

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1801
1802
1803

19 ยโสธร

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

1901
1902
1903

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20 จังหวัด

20 ร้อยเอ็ด

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2001
2002
2003

21 เลย

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2101
2102
2103

22 สกลนคร

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2201
2202
2203

23 สุรินทร์

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2301
2302
2303

24 ศรีสะเกษ

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2401
2402
2403

25 หนองคาย

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2501
2502
2503

26 หนองบัวล าภู

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2601
2602
2603

27 อุดรธานี

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2701
2702
2703

28 อุบลราชธานี

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2801
2802
2803

29 อ านาจเจริญ

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

2901
2902
2903



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

30 ก ำแพงเพชร

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3001
3002
3003

31 ชัยนำท

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3101
3102
3103

32 นครนำยก

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

3201
3202
3203
3204

33 นครปฐม

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3301
3302
3303

34 นครสวรรค์

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

3401
3402
3403
3404

35 นนทบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3501
3502
3503

36 ปทุมธำนี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3601
3602
3603

37 พระนครศรีอยุธยำ

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

3701
3702
3703
3704

38 พิจิตร

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3801
3802
3803

39 พิษณุโลก

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

3901
3902
3903

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด

40 เพชรบูรณ์

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4001
4002
4003

41 ลพบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4101
4102
4103

42 สมุทรปรำกำร

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4201
4202
4203

43 สมุทรสงครำม

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

4301
4302
4303
4304

44 สมุทรสำคร

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4401
4402
4403

45 สิงห์บุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4501
4502
4503

46 สุโขทัย

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4601
4602
4603

47 สุพรรณบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4701
4702
4703

48 สระบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4801
4802
4803

49 อ่ำงทอง

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

4901
4902
4903



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคกลำง 21 จังหวัด

50 อุทัยธำนี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5001
5002
5003



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

51 จันทบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5101
5102
5103

52 ฉะเชิงเทรำ

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5201
5202
5203

53 ชลบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5301
5302
5303

54 ตรำด
1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5401
5402
5403

55 ปรำจีนบุรี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5501
5502
5503

56 ระยอง

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5601
5602
5603

57 สระแก้ว

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

5701
5702
5703

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันออก 7 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

58 กาญจนบุรี

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

5801
5802
5803

59 ตาก

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

5901
5902
5903

60 ประจวบคีรีขันธ์

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

6001
6002
6003

61 เพรชบุรี
1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

6101
6102
6103

62 ราชบุรี

1.ส านักงานจังหวัด
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

6201
6202
6203

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคตะวันตก 5 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

63 กระบี่

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6301
6302
6303

64 ชุมพร

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6401
6402
6403

65 ตรัง

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6501
6502
6503

66 นครศรีธรรมรำช

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6601
6602
6603

67 นรำธิวำส

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6701
6702
6703

68 ปัตตำนี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

6801
6802
6803
6804

69 พังงำ

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

6901
6902
6903

70 พัทลุง

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7001
7002
7003

71 ภูเก็ต

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7101
7102
7103

72 ระนอง

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7201
7202
7203

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคใต ้14 จังหวัด



ล ำดบัที่ จังหวัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน

หน่วยงำนกลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร ITA ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคใต ้14 จังหวัด

73 สตูล

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7301
7302
7303

74 สงขลำ

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7401
7402
7403

75 สุรำษฏ์ธำนี

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7501
7502
7503

76 ยะลำ

1.ส ำนักงำนจังหวัด
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
3.ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ

7601
7602
7603
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