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คํานาํ 

การดําเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่รัฐบาลพยายามผลักดัน
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต หน่วยงานภาครัฐ
จึงต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ย่ังยืน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานนําข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผู้เขียนจึงได้ทําการศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2558 - 2559 เพ่ือค้นหาโอกาสในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและนําไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเช่ือถือให้กับกรมปศุสัตว์ใน
การเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการต่อไป 
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การศึกษาผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศสุัตว์ 

นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส* 

บทคัดย่อ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการ
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานนําข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเรื่อง
สําคัญที่หน่วยงานต้องค้นหาโอกาสในการปรับปรุงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การศึกษาคร้ัง
น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2558-2559 และค้นหาโอกาสใน
การปรับปรุงผลการประเมิน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในการวิเคราะห์โอกาสใน
การปรับปรุง 

ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
ปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีที่มีระดับผลการประเมินในระดับสูงมากมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความปลอดการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.43 รองลงมาดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 
83.81 ส่วนที่เหลืออีก 3 ดัชนีอยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับ ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 67.98 
รองลงมาดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 66.95 และดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ ดัชนี
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.77 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.19 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีที่มีระดับผลการประเมินในระดับสูงมากมี 2 
ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.64 รองลงมาดัชนี 
ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 90.58 ดัชนีที่มีผลการประเมินในระดับสูงมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความ
โปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 76.75 รองลงมาดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 64.76 และ
ดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.71 อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

จากผลการประเมินกรมปศุสัตว์ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการในด้าน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานขององค์กร และรักษามาตรฐานการให้บริการ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับการเป็นองค์การที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้ดีย่ิงขึ้น 
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ตารางที่ 2-4 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรม   13 
 คุณธรรมในองค์การ (Integrity Culture Index) 

ตารางที่ 2-5 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรม    16 
 การทํางาน (Work Integrity Index) 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ   28 
 กรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2558 

ตารางที่ 4-2 รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ   33 
 กรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2559 
   



บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 10 การส่งเสริม 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งยังกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 (สํานักงาน ป.ป.ท., 2016) 

การดําเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่รัฐบาลพยายามผลักดัน
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต หน่วยงานภาครัฐจึง
ต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) จึงเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ย่ังยืน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานนําข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม (สํานักงาน ป.ป.ท., 2016) 
และจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จึงจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ 
กรมปศุสัตว์ให้สูงขึ้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงดําเนินการศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ปี 
พ.ศ. 2558 - 2559 เพ่ือค้นหาโอกาสในการปรับปรุงคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
และนําไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และความน่าเช่ือถือให้กับกรมปศุสัตว์ในการเป็น
หน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ 

1.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ 
2) เพ่ือให้ทราบโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
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1.3 ขอบเขตการศกึษา 
ศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2558 - 2559 

1.4 วิธีการศึกษา 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร คู่มือ หนังสือ และบทความ ดังน้ี 
1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2558 - 2559  
2) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) โดย สํานักงาน ป.ป.ท. 
3) เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ทราบโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2.1 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง อาทิ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (สํานักงาน ก.พ.ร., 2559) 

ในปี พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทําเกณฑ์สําหรับใช้ในการสํารวจและประเมิน
ระดับธรรมาภิบาลของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบรวม 10 ประเด็น ได้แก่ 1) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 5) ความโปร่งใส (Transparency) 6) การมีส่วนร่วม (Participation) 7) การกระจาย
อํานาจ (Decentralization) 8) นิติธรรม (Rule of Law) 9) ความเสมอภาค (Equity) 10) มุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ทบทวนและวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ เพ่ือให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความง่ายต่อความเข้าใจ 
สะดวกต่อการจดจํา และการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศ
ไทย ซึ่งได้นําเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เก่ียงข้องรวมไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด

ผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งน้ี ต้องมีการลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มี
ความจําเป็น 

- ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความ
เสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

- การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
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2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
- ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง

สามารถตอบคําถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ 
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

- เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

- หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

- ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยกชายหญงิ ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงโอกาสความเท่าเทียม
กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
- การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ต้องมีความ
พยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 

- การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ใน
สังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
- คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบ
ราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่  

 I - Integrity  ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
A - Activeness  ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
M - Morality   มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ต้ัง 
E - Efficiency  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
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A - Accountability  ตรวจสอบได้ 
D - Democracy  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
Y - Yield   มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) คือ การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงผลจากการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่อประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญและสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้สร้างความสมดุลในเคร่ืองมือการประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบ คือ 
1) เครื่องมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการรับรู้ของ

ประชาชนผู้มีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการจากภาครัฐโดยตรงและเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานน้ันๆ 
(Perception-Based)  

2) เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -
Based) และจากมุมมองการรับรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือ
จัดทําข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐ สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม  

2.2.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและ
สิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการ
เข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน 
โดยจําแนกดัชนีเป็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการสํารวจและแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถาม 
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  
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ภาพท่ี 2-1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 

2.2.2 ดัชนี ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 
ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 

- การดําเนินงานขององค์กร (Organization Operation) ประเมินจากมุมมองการรับรู้
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เก่ียวกับการให้
และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ และ
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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- ระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) ประเมินจาก
มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
เก่ียวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-2 ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 

ตารางที่ 2-1 ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ รหัส 
วิธีการ
ประเมิน 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

การดําเนินงาน 
ขององค์กร 

การให้และ
เปิดเผยข้อมูล
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

การให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

Q1 EIT 

การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการ
อย่างชัดเจน 

Q2 EIT 

การเปิดเผยข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ให้บริการอย่างชัดเจน  

Q3 EIT 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 

Q4 EIT 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

EB1 EBIT 

การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
รายโครงการ ให้สาธารณชนทราบ     
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

EB2 EBIT 

การพัฒนาแผนและกระบวนการการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

   EB3 EBIT 
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ รหัส 
วิธีการ
ประเมิน 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม  

Q6 EIT 

การดําเนินงานตามคู่มือมาตรฐาน
การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

EB4 EBIT 

ความเป็น
ธรรม/ ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ Q7 EIT 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก     

EB5 EBIT 

การมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

EB6 
EBIT 

ผลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

Q8 EIT 
 
 

การเข้าถึง
ข้อมูลตาม
ภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน 

ช่องทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลัก 

EB7 EBIT 

ระบบการ
ร้องเรียนของ
องค์กร 

การตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน 

การแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียน
อย่างเหมาะสม (เช่น ข้ันตอน
ระยะเวลา กระบวนการรับ และ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 

Q10-1 EIT 

การดําเนินการเรื่องร้องเรียน EB8 EBIT 

การติดตามเรื่องร้องเรียนท่ีผู้
ร้องเรียนใช้บริการ 

Q10-2 
EIT 

ระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการ
ร้องเรียนด้วยตนเอง 

Q11 
EIT 

ช่องทางการ
ร้องเรียน 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การใช้บริการท่ีสะดวก 

Q9 
EIT 

การแจ้งผล
ร้องเรียน 

การแจ้งผลเร่ืองร้องเรียน หรือแจ้ง
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

Q10-3 EIT 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
               EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)   

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึงการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ดัชนีน้ี 
วัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย
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มุ่งเน้นผลสําเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน มี 1 ตัวช้ีวัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability on Duties) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-3 ตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 

ตารางที่  2-2 ดัชนี  ตัวช้ี วัด ประเด็นในการสํารวจ และวิ ธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability Index)  

ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ   
รหัส วิธีการ

ประเมิน 
ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบตาม 
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ี 

Q12 EIT 

ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 
การทํางานรวดเร็ว และมุ่งผลสําเร็จ
ของงาน 

Q13 EIT 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือ 
จูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่าน้ี
มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็น
ธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีน้ีจะวัดระดับการรับรู้จาก 
2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรง (Experience) 
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี   

- การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็น
การรับรู้หรือเคยรับฟังเก่ียวกับ   การรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือ 
การให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างสําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนๆ  
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- ประสบการณ์ตรง (Experience) ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่
เก่ียวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีให้บริการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-4 ตัวชี้วัดของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 

ตารางที่ 2-3 ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ 
รหัส วิธีการ

ประเมิน 
ความปลอดจากการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free 
Index) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Perceived Corruption) 

การรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค 
หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การให้บริการตามหน้าท่ี 

Q14 EIT 

การรับรู้เกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เร่ียไร 
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

Q15 EIT 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการได้มีการเอ้ือ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ     
บางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

Q16 EIT 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือผลประโยชน์
ตอบแทนบางอย่าง สําหรับตนเอง พวก
พ้องหรือบุคคลอ่ืน 

Q17 EIT 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 
 

การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับ
บริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ  
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ี 

Q18 EIT 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีน้ีเป็นการประเมินจากมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และจากการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูกช้ีมูลความผิดจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนหรือกลุ่มหรือพวกพ้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ      

- การต่อต้านการทุจริตขององค์กร (Anti-Corruption Practices) ประเมินการรับรู้ถึง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริต การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีการทํางานอย่างเป็นอิสระ ระบบการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ การนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้ 
การทํางานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ การติดตามและตรวจสอบผู้กระทําการทุจริต 
กระบวนการลงโทษผู้กระทําการทุจริต การใช้จ่ายเงินที่ไม่สมควรและเพ่ืออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวก
พ้อง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรี่ยไรในโอกาสต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร รวมถึงการ
รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2-5 ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ตารางท่ี 2-4 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture Index)  

 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ 
รหัส วิธีการ

ประเมิน 
วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity 
Culture) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรม 

Q1 IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีจิตสาํนึกท่ีดี 
ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

Q2  

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือ
พวกพ้อง  

Q3 IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

Q4 IIT 

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
อัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 

Q5 IIT 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

Q6 IIT 

การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

Q7 IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

Q8 IIT 

การต่อต้านการทุจริตของ
องค์กร 
(Anti-Corruption 
Practices) 
 

การรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

Q9 IIT 

การเผยแพร่หลักการ แนวความคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ 

Q10 IIT 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of interest) แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน  

Q11 IIT 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

Q12 IIT 
 

หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุมภายใน มีการทํางาน
อย่างเป็นอิสระ 

Q13 IIT 
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 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสํารวจ 
รหัส วิธีการ

ประเมิน 
  ระบบการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริต
ได้  

Q14 IIT 

การนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การทํางาน
เกิดประสิทธิภาพและป้องกัน 
การทุจริตได้ 

Q15 IIT 

การติดตามและตรวจสอบผู้กระทํา
การทุจริต 

Q16 IIT 

กระบวนการท่ีเหมาะสมใน 
การลงโทษผู้กระทําการทุจริต 

Q17 IIT 

การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานท่ีไม่
สมควร 

Q18 IIT 

การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ือ
อุดหนุนธุรกิจตนเองหรือพวกพ้อง 

Q19 IIT 

การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร  
การขอรับบริจาค การอํานวยความ
สะดวกหรือการให้ความบันเทิงจาก
บุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

Q20 IIT 

การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วัน
สําคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน   
งานศพงานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน 
3,000 บาท 

Q21 IIT 

การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน) เพ่ือป้องกันการทุจริตได้ 

Q22 IIT 

การดําเนนิการเรือ่งผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

EB9 EBIT 

การดําเนนิการด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

EB10 EBIT 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ี
โปร่งใส 

EB11 EBIT 

การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 

EB12 จํานวนเร่ืองร้องเรียนท่ี
ถูกชี้มูลความผิด จาก
สํานักงาน ป.ป.ช. และ 
สํานักงาน ป.ป.ท. 

หมายเหตุ : IIT   คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
   EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีน้ีเป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและ 
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่าย
งบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยดัชนีน้ีประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ประเมินจากประสบการณ์ตรงและ
การรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ียวกับค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะกับ
ความรู้ความสามารถ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการได้รับ
ทุนการศึกษา ระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งงานที่มีความชัดเจน ระบบเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานท่ีมีความเหมาะสม การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ความพึงพอใจในการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจน
การให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลที่มีผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล 

- การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ประเมินจากมุมมองการรับรู้จากมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การบริหาร
งบประมาณขององค์กรคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

- ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ประเมินจาก
ประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง ความเป็นธรรมในการสั่งการ 
การมอบหมายงานที่เป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีความเหมาะสม มิใช่การสั่งการ
หรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไม่ปฏิบัติงานส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-6 ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559, สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ตารางที่ 2-5 ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการ
ประเมิน 

คุณธรรมการทํางาน   
ในหน่วยงาน  
(Work Integrity) 

การบริหารงาน
บุคคล 
(Personnel 
Management) 
 

ประสบการณ์
ตรง 

ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเป็น
ธรรมเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

Q23 IIT 

การรับรู้ ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน เช่น สถานท่ี 
สาธารณูปโภคต่างๆ  สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
รวมถึงบรรยากาศในการทํางาน  

Q24 IIT 

การประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

Q25 IIT 

ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน 
สิ่งของมีค่า ความบันเทิง ความ
สะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน มีผลต่อการคัดเลือก  
การบรรจุ การแต่งต้ัง การโอนย้าย 
การให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 

Q26 IIT 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษามีความเหมาะสม 

Q27 IIT 

ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการ
ได้รับทุนการศึกษา  

Q28 IIT 

การวางระบบความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

Q29 IIT 

วิธีการหรือระบบเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงาน        
แก่หน่วยงาน 

Q30 IIT 

การเปลี่ยนงานในตําแหน่งและ
ระดับเดียวกันในองค์กรอ่ืน 

Q31 IIT 

การเปลี่ยนงานในตําแหน่งท่ีสูง
กว่าในองค์กรอ่ืน 

Q32 IIT 

การบริหาร
งบประมาณ 
(Budget 
Execution) 

การรับรู้ การบริหารงานงบประมาณท่ีมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

Q33 IIT 
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสํารวจ รหัส วิธีการ
ประเมิน 

   การใช้จ่ายงบประมาณโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

Q34 IIT 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเป็น
เท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทํางาน
ล่วงเวลา หรือการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือการเบิกจ่ายค่า
เดินทาง 

Q35 IIT 

การใชจ้่ายงบประมาณผิด
วัตถุประสงค ์

Q36 IIT 

ความเป็นธรรม
ในการ
มอบหมายงาน 
(Fairness in 
Work 
Assignment) 
 

ประสบการณ์
ตรง 

การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานส่วนตัวท่ี
ไม่ใช่งานราชการ 

Q41 IIT 

การรายงานความคืบหน้าของงาน 
หรือมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

Q43 IIT 

ความคาดหวังจากหัวหน้างานใน
การทํางาน 

Q44 IIT 

ภาระความรับผิดชอบในหน้าท่ีมี
ความชัดเจน 

Q45 IIT 

การรับรู้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีได้อย่าง
เต็มท่ี 

Q37 IIT 

การเปิดโอกาสให้มีการเสนอ
แนวความคิดท่ีแตกต่างได้ 

Q38 IIT 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับคําสั่งท่ี
ไม่เป็นธรรม เช่น คําสั่งในการ        
มอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอัน
ควร 

Q39 IIT 

การมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ   
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

Q40 IIT 

การไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/ 
สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาจะ
ได้รับผลกระทบทางลบต่อการ
ทํางานหรือความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งท่ีของตน 

Q42 IIT 

หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
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2.3 เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการ โดย

อาศัยหลักการ “ผลลัพธ์ที่ดีมาจากกระบวนการที่ดี” ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
องค์การ การปรับปรุงผลการดําเนินการด้านอ่ืนๆ โดยทําให้เกิดความสอดคล้องกันของแผน กระบวนการ
ตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการและผลลัพธ์ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ
บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ เพ่ือให้มีกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-7 กรอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 ท่ีมา : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550, 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้านในการบริหาร
และดําเนินงานของส่วนราชการจึงแบ่งเป็น 7 หมวด ดังน้ี 

- หมวด 1 การนําองค์การ 
- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
- หมวด 3  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
- หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
- หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
- หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 
หมวด 1 : การนําองค์การ 
 หมวดการนําองค์การ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส่วนราชการดําเนินการ สั่งการหรือช้ีนําให้
ส่วนราชการมีความย่ังยืนอย่างไร รวมถึงระบบการกํากับดูแลองค์การ วิธีการที่ส่วนราชการใช้เพ่ือบรรลุผล
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ  
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ภาพท่ี 2-8 โครงสร้างหมวด 1 การนําองค์การ 

เกณฑ์หมวด 1 การนําองค์การ 

1.1 การนําองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
ผู้บริหารของส่วนราชการนําองค์การอย่างไร วิธีการท่ีผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการ

ที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการดําเนินการที่ดี รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 

1.2 การกํากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในการกํากับดูแลของส่วนราชการ และทําให้บรรลุผลด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม วิธีการที่ส่วนราชการสร้างความมั่นใจว่า มีการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทําให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุน
ชุมชนที่สําคัญ 

 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการจัดทําวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติของส่วนราชการ การนําไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-9 โครงสร้างหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทศาสตร์ 
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เกณฑ์หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1  การจัดทํายุทธศาสตร์  
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทํายุทธศาสตร์ การกําหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับ
การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ผลการดําเนินการโดยรวม และความสําเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่ 
ส่วนราชการตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สําคัญ รวมทั้งสรุประบบงานที่สําคัญ 

2.2  การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างไร การแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้ง
คาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่าน้ีกับค่าเทียบเคียงที่สําคัญ 

หมวด 3 : การให้ความสําคญักับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวดการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วน
ราชการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือความสําเร็จในระยะยาวอย่างไร รวมทั้ง
วิธีการในการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความสัมพันธ์ และการใช้
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2-10 โครงสร้างหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์หมวด 3 การให้ความสาํคัญกับผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

3.1 สารสนเทศผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ได้รับสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

3.2 การสร้างความผูกพัน 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ วิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดผลผลิต บริการ และกลไกการ
สื่อสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการของส่วนราชการ
ในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ส่วนราชการ
มีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมท้ังตรวจประเมินว่าส่วนราชการใช้ผล 
การวิเคราะห์และทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2-11 โครงสร้างหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

เกณฑ์หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศในทุกระดับ และทุกส่วนงานของส่วนราชการ รวมท้ังวิธีการที่ส่วนราชการให้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของส่วนราชการ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการที่ส่วนราชการดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และ
ฮารด์แวร์ที่จําเป็นสําหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน 

หมวด 5 : การมุ่งเนน้บคุลากร 
 หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการมีวิธีการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรและอัตรากําลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่
ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร เพ่ือนํา
ศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 
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ภาพท่ี 2-12 โครงสร้างหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

เกณฑ์หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เก้ือหนุนต่อการปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิผล เพ่ือรักษาบรรยากาศในการทํางานที่เก้ือหนุน และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน มี
วิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังด้านบุคลากรเพื่อให้งานของส่วนราชการ
บรรลุผลสําเร็จ 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ความสําเร็จในระดับส่วนราชการ และระดับบุคคล วิธีการพัฒนาบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร เพ่ือ
ให้ผลการดําเนินการที่ดี รวมท้ังวิธีการที่ส่วนราชการทําให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม 

หมวด 6 : การมุ่งเนน้ระบบปฏิบัติการ 
 หมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการมีวิธีการออกแบบ จัดการและ
ปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทํางาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ  
เพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2-13 โครงสร้างหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
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เกณฑ์หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน  
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตการบริการและ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ เพ่ือส่งมอบผลผลิตและการบริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน  

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
ทั้งในปัจจุบันและเพ่ืออนาคต  

หมวด 7 : ผลลัพธ์การดําเนนิการ 
 หมวดผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ของการดําเนินการทั้ง 6 หมวด 
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแลส่วนราชการ 
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต และผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและ 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมิติกระบวนการ (หมวด 1 - หมวด 6) มี 4 ปัจจัย คือ ADLI 
 A = Approach : แนวทาง หมายถึง 1) วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ 2) ความ
เหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของ
ส่วนราชการ 3) ความมีประสิทธิผลของวิธีการเหล่าน้ัน 4) ระดับของการที่แนวทางน้ันถูกนําไปใช้ซ้ําได้ และ
บนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เช่ือถือได้ (ซึ่งหมายถึงดําเนินการอย่างเป็นระบบ) 
 D = Deployment : การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ  
1) การใช้แนวทางเพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องและสําคัญต่อส่วนราชการ  
2) การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 3) การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 L = Learning : การเรียนรู้ หมายถึง 1) การปรับปรุงแนวทางให้ ดีขึ้น  ผ่านวงรอบของ 
การประเมินและการปรับปรุง 2) การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด โดยใช้
นวัตกรรม 3) การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องภายในส่วนราชการ 
 I = Integration : การบูรณาการ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 1) แนวทางที่ใช้
สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ ข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6 2) การใช้
ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่างกระบวนการและหน่วยงาน
ต่างๆ ของส่วนราชการ 3) แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและทุกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์การ 

 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมิติผลลัพธ์ (หมวด 7) มี 4 ปัจจัย คือ LeTCI 
 Le = Level : ระดับ หมายถึง ระดับผลการดําเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรการวัดที่สื่อถึง
ความหมายที่มีนัยสําคัญ 
 T = Trends : แนวโน้ม หมายถึง 1) อัตราของการปรับปรุงผลการดําเนินการ หรือผลการ
ดําเนินการที่ดีอย่างต่อเน่ือง 2) ความครอบคลุมของผลการดําเนินการ  
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 C = Comparisons : การเปรียบเทียบ หมายถึง 1) ผลการดําเนินการของส่วนราชการ โดยเทียบ
กับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 2) ผลการดําเนินการของส่วนราชการเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือ
กับองค์การช้ันนํา 
 I = Integration : หมายถึง ความครอบคลุมทั่วถึงของ 1) ตัววัดต่างๆ (จําแนกประเภท) ด้าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและบริการ กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สําคัญตามหัวข้อที่
อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 ถึง หมวด 6) 2) ผลลัพธ์รวมถึงตัวช้ีวัดที่เช่ือถือได้สําหรับผลการ
ดําเนินการที่เช่ือถือได้ 3) ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือ
สนับสนุนเป้าประสงค์ของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน แบ่งเป็น 5 ดัชนี คือ 
1) ความโปร่งใส (Transparency)  ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากแบบสํารวจ External และ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based (ค่านํ้าหนักร้อยละ 26) 
2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย จากแบบสํารวจ External และ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based (ค่านํ้าหนักร้อยละ 18) 
3) การปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - free Index) ประเมินจากการรับรู้ของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบสํารวจ External (ค่านํ้าหนักร้อยละ 22) 
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานภาครัฐ จากแบบสํารวจ Internal และ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based (ค่านํ้าหนัก
ร้อยละ 16) 

5) คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน จากแบบสํารวจ Internal (ค่านํ้าหนักร้อยละ 18) 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดําเนินการสํารวจด้วย
แบบประเมิน 3 แบบ ตามแบบที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือ สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด คือ 

1) แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 
 เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับวัฒนธรรมใน

องค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจโดยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) หรือการสํารวจทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

2) แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment : EIT 
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ

เก่ียวกับความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) และความปลอดจากการทุจริต 
(Corruption - free Index) ใช้วิธีการสํารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) 
หรือการสํารวจทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตาม
หลักวิชาการ 

3) แบบประเมิน Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความ

โปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบ
คําถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบ
ประเมิน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน 
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4) การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
กรณีมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินถูกช้ีมูล จาก สํานักงาน ป.ป.ช. 

- 1 คดี 1 ราย จะถูกหักคะแนน 40 คะแนน 
- 2 คดีขึ้นไป หรือ 1 คดี 2 ราย จะถูกหักคะแนน 80 คะแนน 

กรณีมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินถูกช้ีมูล จาก สํานักงาน ป.ป.ท. 
- 1 คดี 1 ราย จะถูกหักคะแนน 10 คะแนน 
- 2 คดีขึ้นไป หรือ 1 คดี 2 ราย จะถูกหักคะแนน 20 คะแนน 

3.3 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีดังน้ี 

1) หน่วยงานราชการจัดส่งรายช่ือผู้ประสานงาน หน่วยงานละ 2 ท่าน ให้สํานักงาน ป.ป.ท. 
2) หน่วยงานราชการจัดส่งข้อมลู บุคลากร (Internal) จํานวน 500 ราย และผู้รับบริการและผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย (External) จํานวน 500 ราย ให้สํานักงาน ป.ป.ท. 
3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล Internal และ External 
4) หน่วยงานราชการจัดส่งเอกสารหลักฐานตามแบบสํารวจเชิงประจักษ์ Evidence - Based 

ให้สํานักงาน ป.ป.ท. 
5) หน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งผลคะแนนเบ้ืองต้นตามแบบสํารวจเชิงประจักษ์ 
6) หน่วยงานราชการย่ืนคําร้องขออุทธรณ์ผลคะแนนตามแบบสํารวจเชิงประจักษ์ 

3.4 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นการให้คะแนนจากการประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (IIT) แบบสํารวจความคิด
เห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) และแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ซึ่งใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การให้คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (IIT) และแบบสํารวจความคิด
เห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) เป็นการให้คะแนนตามคําตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นตัวเลือก 2 หรือ 4 ตัวเลือก โดยทําการแทนค่าคําตอบในแต่ละข้อคําถามเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 
คะแนน ตามตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน 

2) การให้คะแนนตามแบบสํารวจใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เป็นการให้คะแนนตามคําตอบของ
หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงาน
จัดส่งมาพร้อมกับแบบสํารวจ โดยกําหนดให้แต่ละคําถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 

3) การคํานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (IIT) มีดังน้ี 

- คะแนนแต่ละข้อคําถาม หมายถึง คะแนนเฉล่ียของข้อคําถามน้ัน 
- คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคําถาม IIT ในดัชนี  
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 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) 
มีดังน้ี 

- คะแนนแต่ละข้อคําถาม หมายถึง คะแนนเฉล่ียของข้อคําถามน้ัน 
- คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคําถาม EIT ในดัชนี  

 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้แก่ คะแนน EBIT ของ
ดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคําถาม EBIT ในดัชนี 

 การคํานวณคะแนนของดัชนี คะแนนของดัชนี หมายถึง ผลรวมคะแนน IIT EIT และ EBIT 
ในดัชนี 

 การคํานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่านํ้าหนัก 

3.5 เกณฑ์การแปลผลคะแนนประเมินผลคณุธรรมและความโปร่งใสการดําเนนิงานของหน่ยงานภาครัฐ  
 ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่า
คะแนนระหว่าง 1 - 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้นํ้าหนักแต่ละข้อคําถามในแบบสํารวจจาก 3 แหล่ง 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 5  ค่าคะแนนระหว่าง 80-100 คะแนน 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูงมาก 
 ระดับที่ 4  ค่าคะแนนระหว่าง 60-79.99 คะแนน 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูง 
 ระดับที่ 3  ค่าคะแนนระหว่าง 40-59.99 คะแนน 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานปานกลาง 
 ระดับที่ 2  ค่าคะแนนระหว่าง 20-39.99 คะแนน 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตํ่า 
 ระดับที่ 1  ค่าคะแนนระหว่าง 0-19.99 คะแนน 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตํ่ามาก 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
รวมถึงขั้นตอนและการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ี
มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ความสําคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล 
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 

4.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 
2558 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยภาพรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีความ
ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 90.43 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ 
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.77 และการจัดอันดับผลคะแนนในระดับ
กรมจากจํานวน 147 หน่วยงาน พบว่ากรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 126 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ค่า
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ําหนัก 

1 ความโปร่งใส 26.00 67.98  67.98 17.67 

1.1 การดําเนินงานขององค์กร 14.30 78.28  78.28  

   1.1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

2.51 74.12 58.33  66.23  

   1.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.17 68.79 100.00  84.40  

   1.1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 2.61 81.74 100.00  90.87  

   1.1.4 การมีส่วนร่วม 2.01  100.00  100.00  

   1.1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 3.00 73.85   73.85  
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ลําดับท่ี ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ค่า
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ําหนัก 

    1.1.6 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

2.01  100.00  100.00  

1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร 11.7 57.69  57.69  

   1.2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน 4.09 93.72 60.00  76.86  

   1.2.2 ช่องทางการร้องเรียน 3.63 74.44   74.44  

   1.2.3 การแจ้งผลร้องเรียน 3.98 0.33   0.33  

2 ความพร้อมรับผิด 18.00 83.81  83.81 15.09 

2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ี 

8.82 80.11 86.67  83.39  

2.2 ความสุภาพ ความกระตือรือร้น  
เต็มใจ 

9.18 81.80 86.67  84.23  

3 ความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 90.43   90.43 19.90 

3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 11.66 92.86   92.86  

3.2 ประสบการณ์ตรงการทุจริต 10.34 88.00   88.00  

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00  66.95 66.95 10.71 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร 6.88   66.64 66.64  

4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 9.12  73.57 60.96 67.27  

5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 18.00   60.77 60.77 10.94 

5.1 การบริหารงานบุคคล 7.56   50.64 50.64  

   5.1.1 ประสบการณ์ตรง 4.08   42.30 42.30  

   5.1.2 การรับรู้ 3.48   51.56 51.56  

5.2 การบริหารงบประมาณ 5.58   67.53 67.53  

   5.2.1 การรับรู้ 5.58   67.53 67.53  

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 4.86   64.13 64.13  

   5.3.1 ประสบการณ์ตรง 2.67   71.12 71.12  

   5.3.2 การรับรู้ 2.19   58.54 58.54  

รวม 100.00 คะแนน ITA = 74.31 
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จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
จําแนกตามดัชนี สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
67.98 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยจําแนกเป็นการดําเนินการขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.28 และ
ระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.69 เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด
ย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.23 อยู่ใน
ระดับสูง เป็นผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 74.12 (ระดับสูง) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับ
ร้อยละ 58.33 (ระดับปานกลาง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมิน
จาก EBIT กรมปศุสัตว์ขาดการดําเนินการประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการ
วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา และขาดการปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้ผลคะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.40 อยู่ในระดับสูงมาก เป็น
ผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 68.79 (ระดับสูง) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 100 
(ระดับสูงมาก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมินจาก EBIT กรมปศุสัตว์
มีการดําเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมีหลักฐานประกอบชัดเจน 
แต่ในส่วนผลการประเมิน EIT เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
ระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งระยะเวลาการให้บริการอาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งผลให้ผลคะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.87 อยู่ในระดับสูง
มาก เป็นผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 81.74 (ระดับสูงมาก) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับ
ร้อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนมีความสอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมิน
จาก EBIT กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมี
หลักฐานประกอบชัดเจน และในส่วนผลการประเมิน EIT ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผล
คะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 การมีส่วนร่วม เป็นการประเมินผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประเด็นการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่ากรมปศุสัตว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การจัดทําแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
73.85 อยู่ในระดับสูง แสดงว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกรมปศุสัตว์ค่อนข้างมาก 
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 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นการประเมินผลจาก EBIT ประเด็นมี
การจัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์  และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่
ในระดับสูงมาก แสดงว่ากรมปศุสัตว์จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และข่าวสารของ
กรมปศุสัตว์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม 

 การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.86 อยู่ในระดับสูง เป็นผล
คะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 93.72 (ระดับสูงมาก) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 60 
(ระดับสูง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมิน EIT ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการดําเนินการตอบสนองข้อรองเรียนของกรมปศุสัตว์ แต่ในส่วนผลการ
ประเมิน EBIT กรมปศุสัตว์ขาดหลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
และขาดรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป จึงส่งผลให้ผลคะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 ช่องทางการร้องเรียน เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.44 อยู่ในระดับสูง แสดงว่ากรมปศุสัตว์
จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย  

 การแจ้งผลร้องเรียน เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นการแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือ
แจ้งผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.33 อยู่ในระดับ
ตํ่ามาก แสดงว่าหากมีกรณีร้องเรียนเกิดขึ้นกรมปศุสัตว์ขาดการแจ้งผลการดําเนินการร้องเรียนให้ผู้ที่
ร้องเรียนทราบ  

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 83.81 ซึ่งอยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ เป็นการประเมินผลจาก EIT ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.39 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

 ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ เป็นการประเมินผลจาก EIT ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 84.23 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมี
จิตบริการที่ดี 

3) ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.43 อยู่ในระดับสูง
มาก เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละมุมมอง มีรายละเอียดดังน้ี 

 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นการรับรู้/รับทราบว่า
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บริการเป็นพิเศษ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ไม่เป็นธรรม มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องหรือไม่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.86 อยู่ใน
ระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม 
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 ประสบการณ์ตรงการทุจริต เป็นการประเมินผลจาก EIT ในประสบการณ์ตรงที่เก่ียวกับ
การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.00 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.95 อยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย มี
รายละเอียดดังน้ี 

 วัฒนธรรมองค์กร เป็นการประเมินผล IIT ในมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ที่มี
ต่อบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เองในเรื่องการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.64 อยู่ในระดับสูง แสดงว่าบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ค่อนข้างยึด
มั่นคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.27 อยู่ในระดับสูง 
เป็นผลคะแนนจาก IIT ได้เท่ากับร้อยละ 60.96 (ระดับสูง) ผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 73.57 
(ระดับสูง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนมีความสอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมินจาก EBIT กรมปศุสัตว์
มีการดําเนินการด้านการป้องกันการปราบปรามการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการดําเนินการใน
ประเด็นการเผยแพร่ การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ และผลการ
ประเมินจาก EIT บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์มีการรับรู้เก่ียวกับการดําเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของกรมปศุสัตว์ แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นคําถามและในบุคลากรทุกระดับ จึงส่งผลให้ 
ผลคะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.77 อยู่ในระดับสูง เมื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 การบริหารงานบุคคล เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.64 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประเมินจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 42.30 (ระดับปานกลาง) 
และประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ประเด็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น บรรยากาศการทํางาน ความดีความชอบของบุคลากร ระบบ
อุปถัมภ์ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา และความก้าวหน้าในการทํางาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.56 (ระดับปานกลาง)  

 การบริหารงบประมาณ เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.53 อยู่ใน
ระดับสูง โดยประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ี
มีความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และไม่เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ  

 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
64.13 อยู่ในระดับสูง โดยประเมินจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับความชอบ
ธรรมในการมอบหมายงาน และการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานจากผู้บังคับบัญชา ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.12 (ระดับสูง) และประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์
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เก่ียวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงาน มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง และการ
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.54 (ระดับปานกลาง) 

4.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 
2559 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยภาพรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.19 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีความ
ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 94.64 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ 
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.71 และการจัดอันดับผลคะแนนในระดับ
กรมจากจํานวน 148 หน่วยงาน พบว่ากรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 108 

ตารางที่ 4-2  รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ค่า
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ําหนัก 

1 ความโปร่งใส 26.00 76.75  76.75 19.96 

1.1 การดําเนินงานขององค์กร 14.30 78.47  78.47  

   1.1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

2.51 74.25 66.67  70.46  

   1.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.17 64.89 100.00  82.45  

   1.1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 2.61 84.77 100.00  92.39  

   1.1.4 การมีส่วนร่วม 2.01  80.00  80.00  

   1.1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 3.00 71.93   71.93  

    1.1.6 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

2.01  100.00  100.00  

1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร 11.7 75.03  75.03  

   1.2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน 4.09 57.50 100.00  78.75  

   1.2.2 ช่องทางการร้องเรียน 3.63 65.93   65.93  

   1.2.3 การแจ้งผลร้องเรียน 3.98 16.50   16.50  

2 ความพร้อมรับผิด 18.00 90.58  90.58 16.30 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี 8.82 81.16 100.00  90.58  

3 ความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 94.64   94.64 20.82 

3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 11.66 93.28   93.28  

3.2 ประสบการณ์ตรงการทุจริต 10.34 96.00   96.00  
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ลําดับท่ี ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ค่า
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ําหนัก 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00  64.76 64.76 10.36 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร 6.88   64.79 64.79  

4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 9.12  70.24 59.25 64.74  

5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 18.00   59.71 59.71 10.75 

5.1 การบริหารงานบุคคล 7.56   52.20 52.20  

   5.1.1 ประสบการณ์ตรง 4.08   51.36 51.36  

   5.1.2 การรับรู้ 3.48   52.30 52.30  

5.2 การบริหารงบประมาณ 5.58   63.40 63.40  

   5.2.1 การรับรู้ 5.58   63.40 63.40  

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 4.86   63.54 63.54  

   5.3.1 ประสบการณ์ตรง 2.67   71.79 71.79  

   5.3.2 การรับรู้ 2.19   56.95 56.95  

รวม 100.00 คะแนน ITA = 78.19 

จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
จําแนกตามดัชนี สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
76.75 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยจําแนกเป็นการดําเนินการขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.47 และ
ระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.03 เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด
ย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.46 อยู่ใน
ระดับสูง เป็นผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 74.25 (ระดับสูง) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับ
ร้อยละ 66.67 (ระดับสูง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนมีความสอดคล้องกัน แต่ผลจาก EBIT ได้คะแนน
น้อยกว่า เน่ืองจากกรมปศุสัตว์ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและไม่มี
หลักฐานประกอบ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา และการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้ผลคะแนน
ออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.45 อยู่ในระดับสูงมาก เป็น
ผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 64.89 (ระดับสูง) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 100 
(ระดับสูงมาก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากผลการประเมินจาก EBIT กรมปศุสัตว์
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มีการดําเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมีหลักฐานประกอบชัดเจน 
แต่ในส่วนผลการประเมิน EIT เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
ระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งระยะเวลาการให้บริการอาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งผลให้ผลคะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.39 อยู่ในระดับสูง
มาก เป็นผลคะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 84.77 (ระดับสูงมาก) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับ
ร้อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนมีความสอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมิน
จาก EBIT กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการด้านมาตรฐานปฏิบัติงานครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมี
หลักฐานประกอบชัดเจน และในส่วนผลการประเมิน EIT ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผล
คะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 

 การมีส่วนร่วม เป็นการประเมินผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประเด็นการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 80 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่ากรมปศุสัตว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ แต่หลักฐานยังไม่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ืองเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
71.93 อยู่ในระดับสูง แสดงว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกรมปศุสัตว์ค่อนข้างมาก 

 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นการประเมินผลจาก EBIT ประเด็นมี
การจัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์  และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่
ในระดับสูงมาก แสดงว่ากรมปศุสัตว์จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และข่าวสารของ
กรมปศุสัตว์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม 

 การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.75 อยู่ในระดับสูง เป็นผล
คะแนนจาก EIT ได้เท่ากับร้อยละ 57.50 (ระดับปานกลาง) ส่วนผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 100 
(ระดับสูง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมินจาก EBIT กรมปศุสัตว์มี
การดําเนินการด้านการตอบสนองข้อร้องเรียนครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมีหลักฐานประกอบ
ชัดเจน แต่ในส่วนผลการประเมิน EIT การดําเนินการด้านการตอบสนองข้อร้องเรียนของกรมปศุสัตว์อาจจะ
ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งผลให้ผลคะแนนออกมา
ดังกล่าวข้างต้น 

 ช่องทางการร้องเรียน เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.93 อยู่ในระดับสูง แสดงว่ากรมปศุสัตว์
จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย  
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 การแจ้งผลร้องเรียน เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นการแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือ
แจ้งผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 16.50 อยู่ใน
ระดับตํ่ามาก แสดงว่าหากมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นกรมปศุสัตว์ขาดการแจ้งผลการดําเนินการร้องเรียนให้ผู้ที่
ร้องเรียนทราบ  

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) ประเด็นความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความสุภาพ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.58 อยู่ในระดับสูง แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วน
ใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีจิตบริการที่ดี 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.64 อยู่ใน
ระดับสงูมาก เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละมุมมอง มีรายละเอียดดังน้ี 

 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต เป็นการประเมินผลจาก EIT ประเด็นการรับรู้/รับทราบว่า
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บริการเป็นพิเศษ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ไม่เป็นธรรม มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องหรือไม่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.28 อยู่ใน
ระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม 

 ประสบการณ์ตรงการทุจริต เป็นการประเมินผลจาก EIT ในประสบการณ์ตรงที่เก่ียวกับ
การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.00 อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.76 อยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย มี
รายละเอียดดังน้ี 

 วัฒนธรรมองค์กร เป็นการประเมินผล IIT ในมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ที่มี
ต่อบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เองในเรื่องการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.79 อยู่ในระดับสูง แสดงว่าบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ค่อนข้างยึด
มั่นคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.74 อยู่ในระดับสูง 
เป็นผลคะแนนจาก IIT ได้เท่ากับร้อยละ 59.25 (ระดับปานกลาง) ผลคะแนนจาก EBIT ได้เท่ากับร้อยละ 
70.24 (ระดับสูง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลคะแนนไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการประเมินจาก EBIT กรมปศุสัตว์
มีการดําเนินการด้านการป้องกันการปราบปรามการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการดําเนินการใน
ประเด็นการเผยแพร่ การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ และผลการ
ประเมินจาก IIT บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์มีการรับรู้เก่ียวกับการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมปศุสัตว์ แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นคําถามและในบุคลากรทุกระดับ จึงส่งผลให้ผล
คะแนนออกมาดังกล่าวข้างต้น 
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5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.71 อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 การบริหารงานบุคคล เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.20 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประเมินจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.36 (ระดับปานกลาง) 
และประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ประเด็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น บรรยากาศการทํางาน ความดีความชอบของบุคลากร ระบบ
อุปถัมภ์ การคัดเลือกบุคลการเข้ารับการฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา และความก้าวหน้าในการทํางาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.30 (ระดับปานกลาง)  

 การบริหารงบประมาณ เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.40 อยู่ใน
ระดับสูง โดยประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ี
มีความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และไม่เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ  

 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน เป็นการประเมินผล IIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
63.54 อยู่ในระดับสูง โดยประเมินจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เก่ียวกับความชอบ
ธรรมในการมอบหมายงาน และการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานจากผู้บังคับบัญชา ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.79 (ระดับสูง) และประเมินการรับรู้จากมุมมองของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์
เก่ียวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงาน มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง และการ
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.96 (ระดับปานกลาง) 

4.2 แนวโน้มการพัฒนาการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
ปี พ.ศ. 2558 - 2559 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปี 2558 และ ปี 
2559 พบว่า  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปี 2559 (ร้อยละ 
78.19) สูงขึ้นกว่า ปี 2558 (ร้อยละ 74.31)  

2. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปี 2559 (ร้อยละ 94.64) สูงขึ้นกว่า ปี 2558 
(ร้อยละ 90.43) เน่ืองจากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการจากตัวช้ีวัดย่อย การรับรู้ข้อมูลการ
ทุจริต และประสบการณ์ตรงการทุจริต มีผลการประเมินสูงขึ้นทั้ง 2 ตัวช้ีวัด 

3. ดัชนีความพร้อมรับผิด ปี 2559 (ร้อยละ 90.58) สูงขึ้นกว่า ปี 2558 (ร้อยละ83.81) เน่ืองจาก
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงขึ้น 

4. ดัชนีความโปร่งใส ปี 2559 (ร้อยละ 76.75) สูงขึ้นกว่าปี 2558 (ร้อยละ 67.98) เน่ืองจาก
ตัวช้ีวัดย่อย การดําเนินการขององค์กร และระบบการร้องเรียนขององค์กร มีผลการประเมินสูงขึ้นทั้ง 2 
ตัวช้ีวัด  

5. ดัชนีวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ปี 2559 (ร้อยละ 64.76) ลดลงจากปี 2558 (ร้อยละ 
66.95) เน่ืองจากตัวช้ีวัดย่อย วัฒนธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตขององค์กร มีผลการประเมิน
ลดลงทั้ง 2 ตัวช้ีวัด 
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6. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ปี 2559 (ร้อยละ 59.71) ลดลงจากปี 2558 (ร้อยละ 
60.77) เน่ืองจากตัวช้ีวัดย่อยการบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน มีผลการ
ประเมินลดลง แต่ตัวช้ีวัดการบริหารงานบุคคล มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น 
 แสดงว่ากรมปศุสัตว์มีการพัฒนาการดําเนินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ได้ดีขึ้นในด้านมาตรฐานการให้บริการ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แต่ยังต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงในด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 

4.3 โอกาสในการปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
 การค้นหาโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมปศุสัตว์ โดยใช้กรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการและผลการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น โดย
แยกเป็นมิติ ดังน้ี  
 4.3.1 มิติด้านการนําองค์การ 

 ผู้บริหารมีกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลองค์การท่ีดีเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการ เช่น มีการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการการบริหารราชการ มีการวางระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน แต่ขาดการ
ดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการสื่อสารมาตรการกํากับดูแลองค์การยังไม่ครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับ ส่งผลให้บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์มีการรับรู้การดําเนินการต่อต้านการทุจริตขององค์กรค่อนข้าง
น้อยในประเด็นต่างๆ ดังน้ี การรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามและตรวจสอบผู้กระทําการทุจริต มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระทําการทุจริต มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ดังน้ันกรมปศุสัตว์ควรเพ่ิมการดําเนินการเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ครอบคลุมตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด และผู้บริหารควรปรับปรุง
วิธีการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ และใช้การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมี
การรับรู้ เข้าใจและนําไปปฏิบัติจริง  

4.3.2 มิติด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะมีมาตรการ และแนวทางในการดําเนินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แต่ยังขาดการวางแผนการดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงขาดการถ่ายทอดแนวทางการดําเนินการไปยังผู้ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผลการประเมินบางประเด็นลดลง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร และด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ดังน้ันกรมปศุสัตว์ควรมีการวางแผนการดําเนินให้
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง และให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ และถ่ายทอดแนวทางไปยังผู้ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับรู้ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
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4.3.3 มิติด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมปศุสัตว์มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้ข้อมูลนํามาปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ขาดการนําข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน
แต่ละกลุ่ม เช่น การให้บริการท่ีเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ การเปิดให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการทํางานของกรมปศุสัตว์ และร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ และส่งผลให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความ
เช่ือมั่นและไว้วางใจในการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ 

 กรมปศุสัตว์มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยมีระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงมีการจัดช่องทางการร้องเรียนที่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม แต่ขาดการดําเนินการในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนและการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบ ดังน้ันผู้ที่เก่ียวข้องในการรับเรื่องร้องเรียน
ควรดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางและระเบียบที่กําหนดไว้ 

4.3.4 มิติด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 แม้ว่ากรมปศุสัตว์มีการดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

แต่ขาดการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ขาดการทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การ
วางแผนและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึ้น ดังน้ันควรมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภายใน
หน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบ และนํามาวิเคราะห์หาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและนําไปสู่การ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

4.3.5 มิติด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 กรมปศุสัตว์มีการกําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
และสอดคล้องกับภารกิจของกรม เช่น การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและแต่งต้ัง การจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการส่ือสารแนวทางและแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้กับบุคลากรทราบแต่ยังไม่
ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ส่งผลให้บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์มีการรับรู้แนวทางการบริหารงานบุคคล
ค่อนข้างน้อย ดังน้ันควรปรับปรุงการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ และ
เข้าใจให้แก่บุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 กรมปศุสัตว์มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เช่น การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน การยกย่องชมเชยบุคลากร การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน การนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน แต่ยังขาดการนําไป
ปฏิบัติในบางหน่วยงาน และไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เช่น ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่นําระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการ
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ปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกสายงาน จึงส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม
หากมีการนําผลการสร้างแรงจูงใจมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงหรือสร้างกิจกรรมในการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร เพ่ือยกระดับความผูกพันของบุคลากรให้มีความรักและความเชื่อมั่นต่อองค์กร และ
เป็นการรักษาบุคลากรให้อยู่กับหน่วยงาน  

4.3.6 มิติด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 กรมปศุสัตว์มีการออกแบบกระบวนการทํางานภายใต้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอํานวยความสะดวกและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการ และค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ แต่ขาดการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะในเรื่อง
การให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังน้ันบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ควรปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อไป 

 กรมปศุสัตว์มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความ
ผิดพลาด ลดการทํางานซ้ําซ้อน และลดความสูญเสียด้านงบประมาณ และเพ่ิมความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
แต่ยังขาดการดําเนินการป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการทํางานในเชิงรุก ดังน้ันควรมีการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 
พ.ศ. 2558-2559 ทําให้ทราบว่า ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรม
ปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีที่มีระดับผลการประเมินในระดับสูงมากมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.43 ซึ่งประเมินจาก EIT เพียงแหล่งเดียว 
รองลงมาดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 83.81 ประเมินจาก EIT และ EBIT ส่วนที่เหลืออีก 3 
ดัชนีอยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับ ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 67.98 ประเมินจาก EIT 
และ EBIT  รองลงมาดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 66.95 ประเมินจาก IIT และ 
EBIT และดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ ดัชนีคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
60.77 ประเมินจาก IIT เพียงแหล่งเดียว ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.19 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูง โดยดัชนีที่มีระดับผลการประเมินในระดับสูงมากมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.64 ซึ่งประเมินจาก EIT เพียงแหล่ง
เดียว รองลงมาดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 90.58 ประเมินจาก EIT และ EBIT ดัชนีที่มีผลการ
ประเมินในระดับสูงมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 76.75 ประเมินจาก EIT และ 
EBIT  รองลงมาดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 64.76 ประเมินจาก IIT และ EBIT 
และดัชนีที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ ดัชนีคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.71 อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งประเมินจาก IIT เพียงแหล่งเดียว  

จากการผลการประเมินดังกล่าวแม้ว่าในปี พ.ศ. 2559 คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์เพ่ิมขึ้น ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีความ
พร้อมรับผิด และดัชนีความโปร่งใส มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น แต่ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนี
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีผลคะแนนลดลง กรมปศุสัตว์จึงต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการในด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่
ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร และรักษามาตรฐานการให้บริการ และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับการเป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้ดีย่ิงขึ้น  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในมุมมองการปฏิบัติการ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 
2558 - 2559 กรมปศุสัตว์มีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ี 
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  1) ดัชนีความโปร่งใส  
      - กรมปศุสัตว์ควรดําเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
เช่น การประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา และการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
      - ผู้ที่เก่ียวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนควรดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทาง
และระเบียบที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบ  
  2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
      - บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ควรได้รับการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ยึดมั่น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
      - กรมปศุสัตว์ควรเพ่ิมการดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การจัดทําคู่มือ
หรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
      - กรมปศุสัตว์ควรมีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรทุกระดับภายในกรมปศุสัตว์ทราบ เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ และ
เข้าใจให้แก่บุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
      - กรมปศุสัตว์ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และมีการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เช่น การนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน
ในทุกหน่วยงานและครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ มีการพิจารณาความดีความชอบให้แก่บุคลากรที่ทํา
ประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่กรมปศุสัตว์ มีการจัดเส้นทางความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่บุคลากรทุก
สายงาน 
      - ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ควรมีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมโดยต้อง
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคลากร มีการให้อิสระในการทํางานแก่บุคลากรในหน่วยงานภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  
 นอกจากน้ี ในส่วนของการประเมินการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) ผู้ที่ เก่ียวข้องควรตอบคําถามให้ครบถ้วนทุกประเด็นข้อคําถาม และมีหลักฐานประกอบการ
ดําเนินการในแต่ละประเด็นคําถามอย่างชัดเจน 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในมุมมองการบริหารจัดการ 
1) ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน 
2) ผู้บริหารต้องสื่อสารและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงการปลูกฝังหลัก 

ธรรมาภิบาลให้บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ยึดถือจนเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนําไปสู่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

3) กรมปศุสัตว์ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินการ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนผลการ
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ปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ตามผลการปฏิบัติงาน 

4) บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการทํางานแบบใหม่โดยยึด
มั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซ่ึงได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานภายใน
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือ    
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 

เพ่ือให้ผลการสํารวจ สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ 
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคําตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีท่ีสุด และจะไม่ถูกนําไปเผยแพร่หรือ
ใช้เพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็น
รายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ท่ีท่านต้องการเลือก 
 

คําถามเก่ียวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นการถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 
DQ1. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐประเภทใด 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ประเภทท่ัวไป    
  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ      ปฏิบัติงาน – อาวุโส       ทักษะพิเศษ               
ประเภทวิชาการ  
  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ   ปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ – ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอํานวยการ   
  ระดับต้น   ระดับสูง 
ประเภทบริหาร 
  ระดับต้น   ระดับสูง 

DQ2. กรุณาระบุเพศของท่าน  ชาย              หญิง 
DQ3.  ท่านทํางานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาท้ังหมด 

  ตํ่ากว่า 5 ปี        5-10 ปี                11-20 ปี             มากกว่า 20 ปี 
 
 

 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี ้โดยใช้ประสบการณข์องทา่นในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา 
เก่ียวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทจุริตขององค์กร การบริหารงานบคุคล 

การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
ของหน่วยงานของทา่น 

 

 
วัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อ ข้อคําถาม น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
Q1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ียึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 

มีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 
    

Q2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีมีจติสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อคําถาม น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก 

Q3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ียึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q4. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง   
เป็นธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด 

    

Q5. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติมีจาํนวน(สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด 

    

Q6. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

Q7. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีปฏิบัติงานมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้มีจํานวน(สัดส่วน)  มากน้อยเพียงใด 

    

Q8. บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ียึดม่ันในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กรมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด 

    

 
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 

ข้อ ข้อคําถาม น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
Q9. บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้าน      

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด         
    

Q10. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด    
ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด 
เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด                                

    

Q11. หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
แก่บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด                   

    

Q12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด       

    

Q13. หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  
ในหน่วยงานของท่านมีการทํางานอย่างเป็นอิสระมากน้อย
เพียงใด  

    

Q14. ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานของท่านสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด                            

    

Q15. หน่วยงานของท่านมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด                        

    

Q16. หน่วยงานของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

    

Q17. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ     
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ข้อ ข้อคําถาม น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ผู้กระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ 
รวมถึงการลงโทษ) มากน้อยเพียงใด                               

  

 Q18. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานท่ีไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณมากเกินความจําเป็นหรือใช้ไปในเร่ือง 
        ส่วนตัวหรือไม่ 

 ไม่มี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 
Q19. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ืออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่ 

 ไม่มี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 
Q20. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิง               
  จากบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หรือไม่ 

 ไม่มี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 
Q21. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสําคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งานศพ     
        งานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่ 

 ไม่มี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 
Q22.  หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 

เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือไม่ 
 ไม่มี  มีบ้างเล็กน้อย  มีค่อนข้างบ่อย  มีบ่อยมาก 

 
การบริหารงานบุคคล 

ข้อ ข้อคําถาม น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
Q23. ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด 
    

Q24. ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
เช่น สถานท่ี สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ 
เพ่ือนร่วมงาน มากน้อยเพียงใด 

    

Q25. หน่วยงานของท่านประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด 

    

Q26. ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีผลต่อ
การคัดเลือกการบรรจุ การแต่งต้ัง การโอนย้าย การให้
ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึนมากน้อยเพียงใด 

    

 

Q27. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา             
ท่ีเหมาะสมเพียงใด  
 ไม่เหมาะสม  ค่อนข้างไม่เหมาะสม  ค่อนข้างเหมาะสม  เหมาะสม    

Q28. ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวมีผลดีคุม้ค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน         
        มากน้อยเพียงใด  

 ไม่คุ้มค่า  ค่อนข้างไม่คุ้มค่า       ค่อนข้างคุ้มค่า   คุ้มค่า 
Q29. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีอย่างชัดเจนหรือไม่  

 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้างไม่ชัดเจน      ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน      
Q30. ท่านเห็นว่าวิธีการหรือระบบเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสมเพียงใด  

 ไม่เหมาะสม  ค่อนข้างไม่เหมาะสม  ค่อนข้างเหมาะสม  เหมาะสม    
 

Q31. ถ้าท่านได้งานในตําแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอ่ืน ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป 
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 ไม่เห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างเห็นด้วย  เห็นด้วย   
Q32. ถ้าท่านได้งานในตําแหน่งท่ีสูงกว่าในองค์กรอ่ืน ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป  

 ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย   ค่อนข้างเห็นด้วย   เห็นด้วย   
การบริหารงบประมาณ 
Q33. หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 ไม่โปร่งใส  ค่อนข้างไม่โปร่งใส  ค่อนข้างโปร่งใส   โปร่งใสมาก  
Q34. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่ 

 ไม่คํานึงถึงความคุ้มค่า  คํานึงถึงค่อนข้างน้อย  คํานึงถึงค่อนข้างมาก   คํานึงถึงมาก     
Q35. หน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทํางานล่วงเวลา หรือ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ท่ีเป็นเท็จมากน้อยเพียงใด 
 น้อย  ค่อนข้างน้อย    ค่อนข้างมาก   มาก     

Q36. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  
 น้อย  ค่อนข้างน้อย    ค่อนข้างมาก   มาก    

  
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
Q37. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีมากน้อยเพียงใด 

 มีอิสระน้อย   มีอิสระค่อนข้างน้อย   มีอิสระค่อนข้างมาก  มีอิสระมาก 
Q38. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างได้มากน้อยเพียงใด          
  เปิดโอกาสน้อย  เปิดโอกาสค่อนข้างน้อย  เปิดโอกาสค่อนข้างมาก   เปิดโอกาสมาก 
Q39. บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับคําสั่งท่ีไม่เป็นธรรม เช่น คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรมากน้อยเพียงใด 

 ไม่เป็นธรรมมาก  ค่อนข้างไม่เป็นธรรม  ค่อนข้างเป็นธรรม   เป็นธรรมมาก 
Q40. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง     

มากน้อยเพียงใด          
  คํานึงถึงน้อย  คํานึงถึงค่อนข้างน้อย  คํานึงถึงค่อนข้างมาก  คํานึงถึงมาก 
Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานส่วนตัวท่ีไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด          
  มีน้อย  มีค่อนข้างน้อย  มีค่อนข้างมาก  มีมาก 
Q42. ในกรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทํางาน 

หรือความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีของตนมากน้อยเพียงใด          
  ได้รับผลกระทบน้อย   ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย   ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก   ได้รับผลกระทบมาก 
Q43. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของท่านหรือไม่          
  มีการติดตามน้อย  มีการติดตามค่อนข้างน้อย   มีการติดตามค่อนข้างมาก    มีการติดตามมาก 
Q44. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทํางานมากน้อยเพียงใด          

 น้อย  ค่อนข้างน้อย       ค่อนข้างมาก    มาก 
Q45. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าท่ีของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่         

 ไม่ชัดเจน  ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน   ชัดเจน      
 

----------------------------------------------------------- 
ขอขอบคณุสาํหรับความร่วมมือ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 



 

[1] 
  

แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
สําหรบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดําเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
และเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 

เพ่ือให้ผลการสํารวจ สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
และขอรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคําตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีท่ีสุด และจะไม่ถูกนําไปเผยแพร่ 
เป็นรายบุคคล โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุน         
ให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

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

ชื่อหน่วยงานท่ีขอให้ท่านประเมิน            
 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ท่ีท่านต้องการเลือกและ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา   

   ดัชนีความโปร่งใส 

ข้อ ช้อคําถาม ไม่ชัดเจน  
ค่อนข้าง
ไม่ชัดเจน  

ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ชัดเจน
มาก 

Q1. หน่วยงานนี้ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือไม่ 

  
  

Q2. หน่วยงานนี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ เช่น 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการชัดเจน หรือไม่ 

  
  

Q3. หน่วยงานนี้ มีการเปิดเผยข้ันตอนและระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ  
ต่างๆ ชัดเจน หรือไม่ 

  
  

Q4. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 
ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
ชัดเจน หรือไม่ 

  
  

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

Q6. หน่วยงานนี้ ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
  ช้ามาก  ค่อนข้างช้า  ค่อนข้างเร็ว   เร็วมาก     

Q7. หน่วยงานนี้ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่ 
  เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้าง  ค่อนข้างไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ 
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Q8.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานนี้ในระดับใด 
  ไม่พึงพอใจ  ไม่ค่อยพึงพอใจ       ค่อนข้างพึงพอใจ   พึงพอใจมาก 

Q9. หน่วยงานมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการท่ีสะดวกมากน้อยเพียงใด 
  ไม่สะดวก  ไม่ค่อยสะดวก      ค่อนข้างสะดวก   สะดวกมาก 

Q10. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือข้ันตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ   
หรือไม่ 
 เคย  
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q11) เหตุผลเพราะ  
  ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
  มี แต่ไม่สําคัญ 
  กลัวผลกระทบภายหลัง      
  อ่ืนๆ โปรดระบุ           

                                             
                                              

         

ข้อ ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่มีเลย 
มี 

ค่อนข้างน้อย 
มี

ค่อนข้างมาก 
มีมาก 

Q10-1 หน่วยงานนี้  ได้ ดําเนินการแก้ ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่าง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (เช่น ข้ันตอน ระยะเวลา กระบวนการรับ
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 

    

Q10-2 หน่วยงานนี้ มีการติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านมากน้อยเพียงใด     
Q10-3 การแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งผลดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนของหน่วยงานท่ีท่านใช้บริการมีประสิทธิภาพมากน้อย 
เพียงใด 

    

 

Q11. หน่วยงานมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไม่ 
 มี   ไม่มี 

 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด 

Q12. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี หรือไม่  
  ไม่พร้อม  ค่อนข้างไม่พร้อม       ค่อนข้างพร้อม  พร้อม   

Q13. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการท่าน มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุ่งผลสําเร็จของงาน  
  ไม่เห็นด้วย  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย       ค่อนข้างเห็นด้วย   เห็นด้วย  
 

 ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 

Q14. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ   
ตามหน้าท่ี หรือไม่ 
 ไม่เคย   เคย  
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ข้อ ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่มีเลย 
มี 

ค่อนข้างน้อย 
มี 

ค่อนข้างมาก 
มีมาก 

Q15. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน มีการรับเงินพิเศษ เร่ียไร 
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

    

Q16. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มีการเอ้ือ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว 

    

Q17. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่
เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือผลประโยชน์
ตอบแทนบางอย่าง สําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 

    

 

  ประสบการณ์การทุจริต  
  (คําตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) 

Q18. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการท่าน  
 ไม่เคย    
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ   
 เคย ระบุรายละเอียด            
              
              

Q19. สิ่งท่ีท่านต้องการแนะนําให้หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน      
กระทําการทุจริตต่อหน้าท่ี  
1.                        
2.                       
3.               

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีได้รับการสัมภาษณ์ 
SQ1. อายุ      ปี 
SQ2. เพศ   ชาย                       หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา         ตํ่ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรีข้ึนไป 
SQ4.  อาชีพ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ      
 พนักงาน/ลูกจ้าง        
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)          ไปตอบคําถาม SQ6 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)            ไปตอบคําถาม SQ6 

SQ5.  ประเภทงาน/ธุรกิจ 
  ภาคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก อ่ืนๆ (โปรดระบุ)        

 ภาคการค้า เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         
 ภาคบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง สุขภาพ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    

  ภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม สิ่งทอ เคร่ืองหนัง รองเท้า เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ เหล็ก เคร่ืองเรือน อิเล็กทรอนิกส์ 
    ปิโตรเลียม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เคร่ืองประดับ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง  
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)            
SQ6.  รายได้ต่อเดือน           ตํ่ากว่า 50,000 บาท   50,000 บาทขึ้นไป 
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SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1.                        
              
2.                       
              
3.               
              

 
 

ขอขอบคณุในความร่วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
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แบบสํารวจใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ 
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ประจําปี พ.ศ. 2558 

  

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานภายใน
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสํารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อม่ันของประชาชน
ผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์กร 

สํานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
---------------------------------------------------------------------- 

ชื่อหน่วยงาน                     

 วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence-based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคําตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสําหรับหน่วยงานของท่าน 

และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุช่ือเอกสารและส่งมอบเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิงน้ัน 

2. "ภารกิจหลัก" หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสําหรับตอบเฉพาะข้อคําถามที่มีคําว่า 
 "ภารกิจหลัก" โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจํานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลา             
ในการดําเนินงานตามภารกิจน้ันๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน ส่วนข้อคําถามที่ไม่ได้ระบุคําว่า "ภารกิจหลัก" หมายถึง            
การดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสํารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคําถาม ทั้งน้ี 
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สําหรับการตอบข้อคําถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ 
โดยระบุช่ือเอกสาร 

4. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอ่ืนของรัฐ ใช้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด   
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
การให้และเปดิเผยข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง   
EB1 หน่วยงานของทา่นมีการดําเนนิการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร  
 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 

31 ตุลาคม 2557) หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่ 
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายใน 31 ตุลาคม 2557).……….…..…... 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... 

  

 

 



 

[2] 
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
 2)  มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปน้ี หรือไม่  
   2.1 ช่ือโครงการ   
   2.2 งบประมาณ   
   2.3 ผูซ้ื้อซอง   
   2.4 ผู้ย่ืนซอง   
   2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก   
 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2558 (โครงการที่ได้ดําเนินการจดัซือ้จัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT  
     ให้กับผู้ประเมิน)..………………......…………………………............…..............................................………..... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….………..... 

  

EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
      แต่ละโครงการใหส้าธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจดัจ้างมากกว่า 5 โครงการ   
       ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)                                                                                  
 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย 

ของแต่ละหน่วยงานกําหนด หรือไม่   
  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.…………………………………......................................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………  

  

 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
หรือไม่  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.……………………………………...................................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….………………………………… 

  

 3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่    
 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………………………………….....................................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..……………............. 

  

 4) มีการประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่    
 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.……………………….................................................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..………............. 

  

 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้  
ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………………….……………….....................................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………………………………………………. 

  

 
 

   



 

[3] 
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง   

1) มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่   
 มีหลักฐาน คอื 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557…………….…………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....………….. 
 Print screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....………….. 
 รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเก่ียวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง…………….. 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...……………… 

  

2) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่   
 มีหลักฐาน คอื 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557………………………….…… 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....……….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………….............................. 

  

3) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปน้ี หรือไม่   
  3.1) ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห์……………………………………………………………………………………….................... 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….……………………………................. 

  

      3.2) ร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห์………………………..……………………………………………………….………................. 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………….………………………………………………................. 

  

4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจดัจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม ่

  

    มีหลักฐาน คือ 
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558....................  
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..  

     ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...................... 
     ………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..  

     อ่ืนๆ โปรดระบุ.........…………………………………….…………………………………......................................... 

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
EB4 การดําเนนิงานตามคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
   1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่   
   มีหลักฐาน คือ 
    บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....…………………………………… 
    คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..…. 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..… 



 

[4] 
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ……………………………………………………………………………………………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..……….. 

  

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

     1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/  
ไม่เลือกปฏิบัติ  เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารคู่มอื..……………………………………………………………………………………………..……………....…….... 
 บัตรคิวการให้บริการ......…………………………………………………….………………………………………………… 
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง................................................................................................ 
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่............................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….…………………………… 

  

2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ
ระยะเวลาที่ ใช้ในการดําเนินการให้ผู้ ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
หรือไม่ 

  

  มีหลักฐาน คอื 
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....…………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการปฏิบัติงาน....................................................................................................................... 
 คู่มือการให้บริการ..……………………………………………………………………………………………..………..……… 
 Print screen แผนผังขัน้ตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน....... 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….…………… 

  

3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.……………………….……… 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่..…………………………………………….....………… 
     ………………………………………………………………………………….…………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….…………………….... 

  

 
 
 
 

   



 

[5] 
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………….....……………………………….……..…………. 
 รายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ……………………………………………………………………………………………….............................…………….….   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….…………….. 

  

   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา  
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 โครงการ.…………....…………………………….………………………………………………………………………………… 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………………………………………………………………….. 
 รายงานสรปุการร่วมจัดทําแผน/โครงการ....…………………………………………………………………………….. 
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทําแผน/โครงการ………………………………………………………………………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………….………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 โครงการ.…………....………………………………………………………………………………………………………………. 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………………………………………………………………….. 
 รายงานสรปุการร่วมดําเนินการตามโครงการ....………………………………………………………………………… 
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดําเนินการตามโครงการ ……………………………………………….…………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................………………………………………………………………………….…….………….. 

  

   4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง    
   แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

    

 มีหลักฐาน คือ 
รายงานประเมินผล...............……………………………….……………………..…………………………………………… 
 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….……………………..……………………………….. 
 ภาพถ่ายกิจกรรมความกา้วหน้าในการดําเนินโครงการ...................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………………………………..……………. 

  

    5) ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเน่ือง 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินงาน.....…………………………………………………………………………………………………… 
 รายงานการประชุม...…………………………………………………………….……………………………………………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………….……………………………………………… 

  

    



 

[6] 
 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน   
EB7 หน่วยงานของทา่นมีชอ่งทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 
 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ  
 โครงสร้างหน่วยงาน......………………………………………….………….....................………………………….…… 
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………………………………………….…........................ 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………………………………………………...................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….…………………..................... 

  

 2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  
(Social Media) หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน.…………………...........….……… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..….. 

  

 3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน 
หรือไม่ 

  

  มีหลักฐาน คอื 
 ระบุหมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะหรือหมายเลข Call Center....…………………………………………………….. 
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน....…………………………………………..…………………………………………….. 
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………….………………………………………………………. 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………….………………………………………………………. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………….………………………………………………………. 

  

 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปน้ี หรือไม่    
       4.1 หนังสือพิมพ์   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.2 วารสาร   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.3 จุลสาร   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.4 แผ่นพับ   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.5 โทรทัศน์   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................   
       4.6 วิทยุ   
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
       4.7 สื่อสังคม    
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
       4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ   
           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................   
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
การตอบสนองข้อร้องเรียน   
EB8 หน่วยงานของทา่นมีการดําเนนิการเรื่องร้องเรียนอย่างไร  
 1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน……………………………………………………..…..……………..…...……..…… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน..…………………………………………………..………………………...…………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... 

  

 2) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.……………………………………………………………………...….……………… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.………………………………….……………………………….....…………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….…………………… 

      

 3) หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม ่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.………………………………..………………….………....………………………… 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน....……………………………………..……………....…………………………… 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………….………….……………………....………………………….…… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....………………………………….. 

  

 4) มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ  
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   ...………………………………………………………………………………………….............................…………...….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................……………………………………………………….…………………………………. 

  

 5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม ่   
 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป.....................................................................… 
   ..……………………………………………………………………………………….............................………….......….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..……………………………………… 

 
 

 

 

การต่อต้านการทุจริตในองคก์ร    
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร 
 1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่

เจ้าหน้าที่หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน..........  
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 
     ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.......................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………………………………..…………………... 
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
 2) มีการจัดทําคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน..………..……… 
   ...………………………………………………………………………………………….............................…………...…...…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................…………………………………………………………………………..……...……...... 

 
 

 

 3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่  
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ……………………………………………………………………….…………………….............................…………….…. 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม 
     เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน........................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................…………………………………………………………………….…………….……...... 

  

 4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

.…………………………………………………………………………………............................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….……..... 

  

 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
     ในการจัดซื้อจัดจ้าง...…………………………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………….……………………………………………………………..... 

 

 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………..……………………….……….… 
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน....................................... 
      ……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………….……………………..... 

 
 

 

 7) มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุง
ระบบการทํางาน หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
      ผลประโยชน์ทับซ้อน……………..…………………………………………………………………………………………… 
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
      ทับซ้อน................................................................................................................................................ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………………........ 
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นอย่างไร 
 1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ 
  

  มีหลักฐาน คอื 
 รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
     หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557....................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….………………………………… 

  

 2) หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรอืไม่  

  

    มีหลักฐาน คือ  
     เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(อย่างน้อย 1 โครงการ)..………………………………………………………………………………………...…............... 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......………… 

 

 3)  มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     ....………………………………………………………………………………………….............................…………….….  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..…… 

  

EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 
 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม ่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ      
     หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่ม...…………………………………………………………………..……………… 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….……………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….…….............. 

 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสย่ิงขึ้น หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่ม................................................................................................................. 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม.............................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..…………… 

  

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้ข้อมูลตามแบบสํารวจ 

สํานักป้องกันการทุจริตภาครฐั 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
โทร. 02-2823161 

 



 
 

 

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 

 
 



- 4 - 
 

 

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. 



 
 

 

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. 



 
 

 

แบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานและ
เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสํารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อองค์กร 

สํานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงาน               
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ           
             
              

วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบสํารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคําตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสําหรับหน่วยงาน 
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุช่ือเอกสาร
และส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงน้ัน 

2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ีได้เลือกสําหรับตอบเฉพาะข้อคําถาม
ที่มีคําว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจํานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หรือมีระยะเวลาในการดําเนินงานตามภารกิจน้ันๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน ส่วนข้อคําถามที่ไม่ได้ระบุคําว่า 
“ภารกิจหลัก” หมายถึงการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ข้อคําถามเก่ียวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ 
“ภารกิจหลัก” ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบสํารวจฯ มาตอบคําถาม 

4. รายช่ือหลักฐานที่ระบุในแบบสํารวจฯ น้ี จะเป็นรายช่ือหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคําถาม ทั้งน้ี 
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการตอบข้อคําถามน้ันได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อ่ืนๆ 
โดยระบุช่ือเอกสาร 

5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอ่ืนของรัฐ ใช้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบสํารวจฯ จากคู่มือคําอธิบายแบบสํารวจ

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดําเนินการตอบแบบสํารวจฯ 
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

การให้และเปดิเผยข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง   
EB1 หน่วยงานของทา่นมีการดําเนนิการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากทีไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559) หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 

 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559)           
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปน้ี หรือไม่ 
2.1 ช่ือโครงการ   

2.2 งบประมาณ   

2.3 ผู้ซื้อซอง   

2.4 ผู้ย่ืนซอง   

2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก   

มีหลักฐาน คือ 

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

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
แต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผา่นเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า  
5 โครงการ ใหแ้สดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกําหนด หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ              
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ

โครงการ หรือไม่ 
  

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม ่   

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล 
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซือ้จัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1) มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

              

 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
              

 รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีแ่สดงหัวข้อเก่ียวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง     

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่   
มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปน้ี หรือไม่ 
3.1) ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

3.2) ร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
              

 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB4 การดําเนนิงานตามคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 

 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน         

 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

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

  

มีหลักฐาน คือ 

 เอกสารคู่มือ             

 บัตรคิวการให้บริการ            
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง          

 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) 
และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน           

 แนวทางการปฏิบัติงาน            

 คู่มือการให้บรกิาร            

 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่      

              

 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่        

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือ 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการประชุม            

 รายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             



- 6 - 
 

 

ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา      
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 
 โครงการ             

 รายงานการประชุม            

 รายงานสรุปการร่วมจัดทําแผน/โครงการ          

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทําแผน/โครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 

 โครงการ             

 รายงานการประชุม            

 รายงานสรุปการร่วมดําเนินการตามโครงการ         

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดําเนินการตามโครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

    

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานประเมินผล            

 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน           

 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก 
อย่างต่อเน่ืองเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการดําเนินงาน           

 รายงานการประชุม            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

การเขา้ถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหนว่ยงาน 

EB7 หน่วยงานของทา่นมีชอ่งทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 

1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํการของหน่วยงาน หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 

 โครงสร้างหน่วยงาน            

 แผนผังการปฏิบัติงาน            
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 คําสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน       

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการ
ของหน่วยงาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center        

 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน           

 แผนผังการปฏิบัติงาน            

 คําสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปน้ี หรือไม่  
4.1 หนังสือพิมพ์   

มีหลักฐาน คือ             

4.2 วารสาร   

มีหลักฐาน คือ             

4.3 จุลสาร   

มีหลักฐาน คือ             

4.4 แผ่นพับ   

มีหลักฐาน คือ             

4.5 โทรทัศน์   

มีหลักฐาน คือ             

4.6 วิทยุ   

มีหลักฐาน คือ             

4.7 สื่อสังคม    

มีหลักฐาน คือ             

4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ   

มีหลักฐาน คือ             
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การตอบสนองข้อร้องเรียน 

EB8 หน่วยงานของทา่นมีการดําเนนิการเรื่องร้องเรียนอย่างไร  
1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม ่
  

มีหลักฐาน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม ่   

มีหลักฐาน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                 
3) หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 คําสั่งการปฏิบัติงาน            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ  
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 Print Screen รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนทั่วไป         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

การต่อต้านการทุจริตในองคก์ร 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร 

1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
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มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

              

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่             

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) มีการจัดทําคู่มอืหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการฝึกอบรมตามคูม่ือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
              

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซื้อจดัจ้าง            

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม ่   

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        

 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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7) มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับปรุงระบบการทํางาน หรือไม ่

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน              

 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นอย่างไร 

1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่

  

 มีหลักฐาน คอื 
 รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(อย่างน้อย 1 โครงการ)          

 อ่ืนๆ โปรดระบุ          

3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส หรอืไม่   

มีหลักฐาน คือ 
 รายช่ือคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ่ม และระเบียบ หรือแนวทาง

การดําเนินงานของกลุ่ม            

 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นคําถาม มี ไม่มี 

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม 
ที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสย่ิงขึ้น 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่ม           

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม่        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

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

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้ข้อมูลตามแบบสํารวจ 
สํานักป้องกันการทุจริตภาครฐั 

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

โทรสาร 0 2282 0560 


