การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
( I nteg rity a n d T r a n s p a r e n cy As s e s s m e n t : I T A )
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

โ ด ย น า ง ส า ว ช นิ ด า อ า ค ม วั ฒ น ะ
หั ว ห น้ ำ ศู น ย์ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ สำ นั ก ง ำ น ป . ป . ช . แ ล ะ ค ณ ะ
วันที่ 20 , 22 , 23 ธันวำคม 2559
เวลำ 13.00 – 16.30 น.
ณ สำนักงำน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี (สนำมบินน้ ำ) จ. นนทบุรี

ITA คืออะไร ?

การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งในระดับบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรและระดับกำรปฏิบตั ิงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ ขั้นตอนและกระบวนกำรดำเนิ นงำน
ของหน่ วยงำน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจำก
กำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลกำรประเมิน จะมีคะแนนระหว่ำง 0 – 100 คะแนน
โดยหำกหน่ วยงำนที่มีผลกำรประเมินอยูใ่ นระดับสูง
ก็จะสะท้อนภำพลักษณ์กำรดำเนิ นงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในด้ำนต่ำงๆ ของหน่ วยงำน

ความเป็ นมาและความสาคัญของ ITA
พ.ศ. 2552 – 2555
-

ศึกษำกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ลงนำม MOU เพื่อพัฒนำเครื่องมือ
ทดสอบเครื่องมือ
พัฒนำกรอบแนวคิด

พ.ศ. 2556
ดัชนี วดั ควำมโปร่งใส
ของหน่ วยงำนภำครัฐ (TI)
กำรประเมินคุณธรรม
ในกำรดำเนิ นงำน (IA)

พ.ศ. 2557 ถึงปั จจุบนั
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำน
ของหน่ วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

รัฐบาล
ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ
โดยเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2559 เห็นชอบรำยงำน เรื่อง กำรปฏิรูปมำตรกำรเสริมสร้ำงระบบบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลในภำครัฐ
โดยมีสำระสำคัญส่วนหนึ่ งว่ำ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินตนเองผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลกำรประเมินไปวิเครำะห์และสังเครำะห์ เพื่อให้หน่ วยงำนนำไปปรับปรุง พัฒนำกำรดำเนิ นงำน
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันขององค์กรให้มีควำมโปร่งใสยิง่ ขึ้ น

ความเป็ นมาและความสาคัญของ ITA (ต่อ)
ปั จจุบนั กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐได้ถูกกำหนดเป็ นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้ องกันกำรทุจริต
8. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรดำเนิ นกำร
ตำมอนุ สญ
ั ญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention Against Corruption C.C. 2003 –
UNCAC 2003)
7. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู ้
เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้ องกัน
กำรทุจริต

6. สนับสนุ นให้ภำคเอกชนดำเนิ นกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล

2. สร้ำงกลไกกำรป้ องกันเพื่อยับยัง้ กำรทุจริต

พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก

3. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อลดปั ญหำกำรทุจริต
4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะ
เชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชำชนในสังคม

5. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนี กำรรับรู ้
เรื่องกำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

เครื่องมือการประเมิน
ITA มีเครื่องมือจำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่
(1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
เก็บข้อมูลจำกแบบสำรวจที่หน่ วยงำนจัดส่ง พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบ
จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่ วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บเป็ น 2 รอบ คือ

รอบแรก จัดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประเมินเกี่ยวกับบทบำทของผูบ้ ริหำรหรือผูน้ ำหน่ วยงำน ในกำรนำหน่ วยงำน (Leading) ให้มี
กำรดำเนิ นงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บทบำทในกำรส่งเสริม/สนับสนุ นให้
หน่ วยงำนมีกำรดำเนิ นงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกขึ้ น ผ่ำนกำรกำหนดทิศทำง
นโยบำย มำตรกำร โครงกำร หรือ กิจกรรม รวมถึงมีกำรแสดงเจตจำนงที่จะบริหำรงำนและ
น ำหน่ ว ยงำนด้ว ยควำมซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต ทั้ง ต่ อ เจ้ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำนและสำธำรณชน
ภำยนอกหน่ วยงำน

เครื่องมือการประเมิน (ต่อ)

รอบทีส่ อง จัดส่งภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
ประเมินเกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรเพื่อส่งเสริมคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่ วยงำน กำรมีส่วนร่วมของผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำถึง ข้อมูล
ของประชำชน กำรดำเนิ นกำรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ ทับ ซ้อน กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริ ต และ
กำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบ/ถ่วงดุลกำรบริหำรงำน
ซึ่งประเมินจำกทั้ง ภารกิจในภาพรวม และ ภารกิจหลักของหน่วยงาน
สำหรับข้อคำถำมที่ ประเมินจำกภำรกิจหลักของหน่ วยงำน ให้หน่ วยงำนคัดเลือกเพียง 1 ภำรกิจ โดยจะต้องเป็ นภารกิจ
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานเท่านั้น หำกมีภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คดั เลือกโดยพิจำรณำ
จำกหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ภารกิจที่หน่วยงานให้ความสาคัญมากที่สุด
(2) ภารกิจที่ใช้บุคลากรและทรัพยากร มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการดาเนินงาน มากที่สุด
(3) ภารกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากที่สุด

เครื่องมือการประเมิน (ต่อ)

(2) แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
เก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในของหน่ วยงำนที่ปฏิบตั ิงำนในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 และ
มีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
วิธีเก็บข้อมูล ทำงแบบสำรวจออนไลน์ กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์
หรือไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิ กส์

(3) แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
เก็บข้อมูลจำกผูร้ บั บริกำรหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่ วยงำนในช่วงปี งบประมำณ
พ.ศ. 2560
วิธีเก็บข้อมูล ทำงแบบสำรวจออนไลน์ กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์
หรือไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิ กส์

การปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

 ยึดรูปแบบ เครื่องมือ และกรอบกำรประเมิน 5 ดัชนี เช่นเดียวกับ
กำรประเมินในปี ที่ผ่ำนมำ
 ยึดกรอบคำถำมเดิมเป็ นหลัก แต่แก้ไขบำงประโยคให้มีควำมชัดเจนมำกยิง่ ขึ้ น
 เพิ่มเติมข้อคำถำมบำงส่วนเพื่อผลักดันควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

กรอบการประเมิน ITA ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ดังนี้

(1) ดัชนี ควำมโปร่งใส (Transparency Index)
(2) ดัชนี ควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
(3) ดัชนี ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบตั ิงำน (Corruption – Free Index)
(4) ดัชนี วฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
(5) ดัชนี คุณธรรมกำรทำงำนในหน่ วยงำน (Work Integrity Index)

กรอบการประเมิน ITA ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง

กำรให้ เปิ ดเผย และเข้ำถึงข้อมูล

กำรให้ เปิ ดเผย และเข้ำถึงข้อมูลของหน่ วยงำน
กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนิ นงำน

ควำมโปร่งใส

กำรมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบตั ิงำน

ควำมพร้อมรับผิด

ควำมพร้อมรับผิด
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
Integrity and Transparency
Assessment: ITA

ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน

*

ควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบตั ิงำน

*

เจตจำนงสุจริต

*

เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน

กำรถูกชี้ มูลควำมผิด

เรื่องชี้ มูลควำมผิด

กำรทุจริตต่อหน้ำที่

กำรรับสินบน
กำรใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ในกำรเอื้ อประโยชน์

ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย

*

ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

*
*

กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
กำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต

กำรป้ องกันผลประโยชนทับซ้อน

กำรดำเนิ นกำรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่ วยงำน

กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในหน่ วยงำน

แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่ วยงำน

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน

มำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน

คุณธรรมกำรทำงำนในหน่ วยงำน

ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
กำรบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงบประมำณ

* เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)

คุณธรรมในกำรบริหำรงำน

คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน
กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

ดัชนีความโปร่งใส
การให้ เปิ ดเผย และเข้าถึงข้อมูล

การมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง

กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนิ นงำน

กำรให้ เปิ ดเผย และเข้ำถึงข้อมูลของหน่ วยงำน

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

ดัชนี ควำมโปร่งใส เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรให้และเปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลกำรดำเนิ นงำนตำมภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนที่ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งตรงไปตรงมำ ไม่ ปิ ดบั ง หรื อ บิ ด เบื อ นข้อ มู ล โดยเฉพำะกระบวนกำรจัด ซื้ อจัด จ้ำ ง ซึ่ ง เป็ น
กำรด ำเนิ น งำนที่ มี ค วำมเสี่ ย งในกำรทุ จ ริ ต มำกกว่ ำ กำรดำเนิ น งำนด้ำ นอื่ น ๆ หน่ ว ยงำนจะต้อ งด ำเนิ น กำรและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ควำมโปร่ ง ใสในทุ ก ขั้น ตอนตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด รวมไปถึ ง กำรเปิ ดโอกำสให้บุ ค คลภำยนอกหรื อ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ำ มำ
มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนกำรด ำเนิ นงำนด้ำ นต่ ำ งๆ ของหน่ วยงำน ตั้ ง แต่ ก ำรร่ ว มแสดงควำมคิ ด เห็ น ร่ ว มจั ด ท ำแผนงำน
ร่วมดำเนิ นกำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนและร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ที่ขำดคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้ วัดการให้ เปิ ดเผย และเข้าถึงข้อมูล
(1) ตัวชี้ วัดย่อยการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนในกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรตำมที่
กฎหมำยกำหนดให้หน่ วยงำนภำครัฐจะต้องดำเนิ นกำร เพื่อเป็ นมำตรกำรให้หน่ วยงำนดำเนิ นกำรอย่ำงโปร่งใส และลดโอกำส
ในกำรเกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของหน่ วยงำนได้ โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตั ิกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร หลังจำกวันที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560)
มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลอย่ำงเป็ นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของหน่ วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงกำร
(2) งบประมำณ
(3) ผูซ้ ื้ อซอง
(4) ผูย้ ื่นซอง
(5) ผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและผูเ้ สนองำน เพื่อป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ดัชนีความโปร่งใส

(1) ตัวชี้ วัดย่อยการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง (ต่อ)
EBIT

ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่ วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
รับทรำบ ตำมกระบวนกำรดังต่อไปนี้
(1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่ วยงำนกำหนด
(2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
(3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร
(4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเบื้ องต้นในกำรซื้ อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร
(5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้ อ
จัดจ้ำง
มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ในปี งบประมำณ
พ.ศ. 2560

ดัชนีความโปร่งใส
(2) ตัวชี้ วัดย่อยการให้ เปิ ดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนในกำรให้และเปิ ดเผยข้อมูลบทบำทภำรกิจของหน่ วยงำน และข้อมูล
กำรดำเนิ นงำนตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดของหน่ วยงำน โดยหน่ วยงำนจะต้องเปิ ดโอกำสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลของหน่ วยงำนได้หลำกหลำยช่องทำง รวมทั้งข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบัน และเผยแพร่
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่มีกำรบิดเบือนข้อมูล โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT มีหน่ วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่ วยงำน
มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอำนำจหน้ำที่ของหน่ วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง
มีกำรแสดงข้อมูลกำรดำเนิ นงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็ นปั จจุบนั ทำงเว็บไซต์ของหน่ วยงำนหรือสื่ออื่นๆ
มีระบบกำรให้ขอ้ มูลกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของหน่ วยงำน
EIT หน่ วยงำนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ปรับข้อมูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้ วัดการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) ตัวชี้ วัดย่อยการมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ แสดงถึ งกำรเปิ ดโอกำสให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ำมำมีส่วน ร่วม
ในกำรดำเนิ นงำนในขั้นตอนต่ำงๆ ของหน่ วยงำน ตั้งแต่กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผน/จัดทำแผนงำน ร่วมดำเนิ นกำร
และร่วมติดตำมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมโปร่งใสของหน่ วยงำนได้
โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT

EIT

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่ วยงำน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่ วยงำน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนิ นกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่ วยงำน
หน่ วยงำนมีกำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชน/ผูร้ บั บริกำร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือ
กำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน
หน่ วยงำนมีกำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชน/ผูร้ บั บริกำร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน

ดัชนีความโปร่งใส
(2) ตัวชี้ วัดย่อยการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่แสดงถึงกำรเปิ ดโอกำสและให้ควำมสำคัญกับกำรให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับ
กำรดำเนิ นงำนในกระบวนกำรต่ำงๆ ของหน่ วยงำน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้ำที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำหน่ วยงำนพร้อมที่จะให้มี
กำรตรวจสอบจำกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสของหน่ วยงำนได้ โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของ
แบบสำรวจ ดังนี้
EBIT

EIT

มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขัน้ ตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
มีกำรกำหนดหน่ วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผูร้ บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน
มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผูร้ อ้ งเรียนทรำบ
มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนิ นกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบผ่ำน
เว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
หน่ วยงำนมีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
ให้ประชำชนได้รบั ทรำบอย่ำงชัดเจน

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ความพร้อมรับผิด
ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบตั ิงำน

เจตจานงสุจริต
เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน

ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
ดัชนี ควำมพร้อมรับผิ ด เป็ นดัชนี ที่ป ระเมิ น เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมและทัศนคติ ของผู บ้ ริ ห ำรและเจ้ำหน้ำ ที่ ของหน่ ว ยงำนที่ แสดง ถึ ง
กำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจ กระตือรือร้น มีควำมพร้อมที่จะให้บริกำร หรือส่งมอบผลงำนต่อสำธำรณะตำมที่กำหนดไว้ใน
พันธกิจ และยึดหลักกำรกระจำยผลประโยชน์ ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภำคให้ทุกภำคส่วนได้รับกำรแก้ไขปั ญหำและได้รับ
ผลประโยชน์ อย่ำงแท้จริง รวมถึ งควำมกล้ำหำญที่ จะรับผิ ดชอบในผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู บ้ ริ หำรของ
หน่ ว ยงำน ซึ่ ง เป็ นผู ้ก ำหนดทิ ศ ทำงของหน่ ว ยงำนในระดับ นโยบำยนั้ น จะต้อ งมี เ จตจ ำนงที่ แ น่ ว แน่ ใ นกำรบริ ห ำรหน่ ว ยงำน
ด้ว ยควำมซื่ อ สัตย์สุจ ริ ต พร้อมรับผิ ดเมื่ อเกิ ดควำมผิ ดพลำด เพื่ อสร้ำ งควำมเชื่อ มัน่ แก่ ส ำธำรณชน ว่ำ กำรขับ เคลื่ อนหน่ ว ยงำน
จะเป็ นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้ วัดความพร้อมรับผิด
(1) ตัวชี้ วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ของหน่ วยงำน ที่แสดงถึ งควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ มีควำมรับผิ ดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หน้ำที่มำกกว่ำเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้บรรลุเป้ ำหมำย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั ิงำนหำกเกิด
ควำมผิ ด พลำดหรื อ ควำมเสี ย หำยขึ้ น รวมถึ ง กระบวนกำรของหน่ วยงำนในกำรจั ด กำรกั บ เจ้ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ง ำนและ
ขำดควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจ โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มควำมสำมำรถ โดยมุง่ ผลสำเร็จของงำน
หน่ วยงำนของท่ำนมีควำมพร้อมที่จะบริกำรหรือส่งมอบผลงำนต่อสำธำรณะ ตำมที่กำหนดไว้ในพันธกิจ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำกกว่ำกำรทำธุระส่วนตัวในเวลำปฏิบตั ิงำน
ท่ำนระลึกอยูเ่ สมอว่ำท่ำนจะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบเมื่อหน่ วยงำนเกิดควำมเสียหำยอันเนื่ องมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนที่ผิดพลำดของท่ำน
หน่ วยงำนของท่ำนมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรกับเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(1) ตัวชี้ วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการปฏิบตั งิ าน (ต่อ)
EIT

เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มควำมสำมำรถ โดยมุง่ ผลสำเร็จของงำน
หน่ วยงำนมีควำมพร้อมที่จะบริกำรหรือส่งมอบผลงำนต่อสำธำรณะ ตำมที่กำหนดไว้ในพันธกิจ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มำกกว่ำกำรทำธุระส่วนตัวในเวลำปฏิบตั ิงำน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนพร้อมรับฟั งกำรวิพำกษ์หรือติชมจำกประชำชน/ผูร้ บั บริกำร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบหำกปฏิบตั ิงำนผิดพลำดหรือเกิดควำมเสียหำย

(2) ตัวชี้ วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน ซึ่งมีผลต่อกำรผลกำรดำเนิ นงำน
ในภำพรวมของหน่ ว ยงำน ดัง นั้ น ผู ้บ ริ ห ำรจะต้องมี ค วำมรับ ผิ ดชอบทั้ง ผลจำกกำรปฏิ บัติง ำนของตนเอง และผลกำร ดำเนิ นงำน
ในภำพรวมของหน่ วยงำนด้วย โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT
EIT

ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนท่ำนพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม
ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้ วัดเจตจานงสุจริต
ตัวชี้ วัดย่อยเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน ที่จะต้องมีจิตสำนึ กในกำรบริหำรหน่ วยงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและธรรมำภิบำล และมุง่ นำหน่ วยงำนให้ดำเนิ นงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใสและปรำศจำกกำรทุจริต โดยกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่แน่ วแน่ ว่ำ
จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหำกเกิดควำมไม่เป็ นธรรม หรือ
กำรทุจริตขึ้ นในหน่ วยงำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนและสำธำรณชนเกิดควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนที่เป็ นไปตำมหลัก ธรรมำภิบำล
และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนมีกำรแสดงเจตจำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำน
รอบที่ 1 ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนมีกำรแสดงเจตจำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อสำธำรณชน
ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนมีกำรกำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพัฒนำหน่ วยงำนให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐในแต่ละด้ำน ดังนี้
(1) ด้ำนควำมโปร่งใส (2) ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบตั ิงำน
(4) ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (5) ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่ วยงำน (6) ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่ วยงำน
IIT
ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนท่ำนได้แสดงเจตจำนงสุจริตที่แน่ วแน่ วำ่ จะมุง่ มัน่ ในกำรบริหำรหน่ วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรสนับสนุ นงบประมำณหรือกำรดำเนิ นกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมำกขึ้ นในหน่ วยงำน
EIT ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนมีภำพลักษณ์ที่ยึดมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรบริหำรงำน

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
การถูกชี้ มูลความผิด
(ข้อมูลจากสานักงาน ป.ป.ช. และ
สานักงาน ป.ป.ท.)

การทุจริตต่อหน้าที่

ความปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย

กำรรับสินบน
ควำมปลอดจำก
กำรทุจริตเชิงนโยบำย

เรื่องชี้ มูลควำมผิด
กำรใช้ตำแหน่ งหน้ำที่
ในกำรเอื้ อประโยชน์

ดัชนี ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำน
ที่เป็ นพฤติกรรมที่ เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำที่ หรือผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผูบ้ ริหำรที่ เป็ นพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรทุ จริต
ในเชิงนโยบำย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวจะสะท้อนจำกกำรรับรูแ้ ละประสบกำรณ์ตรงของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิ บัติงำนในภำรกิ จใดภำรกิ จ หนึ่ งของหน่ วยงำน นอกจำกนี้ ผลกำรชี้ มูลควำมผิ ดจำกสำนั กงำน ป.ป.ช. และ
สำนักงำน ป.ป.ท. ซึ่งเป็ นข้อเท็จจริงอันน่ ำเชื่อถือ ยังเป็ นกำรสะท้อนพฤติกรรมดังกล่ำวอีกด้วย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้ วัดการถูกชี้ มูลความผิด
ตัวชี้ วัดย่อยเรือ่ งชี้ มูลความผิด
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับผลจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ของหน่ วยงำนที่ เป็ นพฤติกรรมอันเข้ำข่ำยกำรทุ จริตต่อหน้ำที่
โดยพิ จ ำรณำจำกเรื่ อ งกล่ ำ วหำที่ มี ม ติ ชี้ มู ล ควำมผิ ด ของส ำนั ก งำน ป.ป.ช. และส ำนั ก งำน ป.ป.ท. ในช่ ว งระยะเวลำระหว่ ำ ง
วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึ งวันที่ 30 เมษำยน 2560 ซึ่ งเป็ นช่วงระยะเวลำกำรใช้ขอ้ มูลเรื่องชี้ มูลควำมผิ ดของเจ้ำหน้ำที่ ประกอบ
กำรประเมินที่ต่อเนื่ องจำกกำรประเมินในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เรื่องกล่ำวหำนั้ นจะต้องมีมูลเหตุแห่งควำมผิ ดเกิดขึ้ นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นปี แรกที่ได้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐเต็ม รูปแบบทัว่ ประเทศ
โดยมีประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
ข้อมูลการถูกชี้ มูลความผิด

เรื่องชี้ มูลควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนตำมฐำนข้อมูลของสำนักงำน ป.ป.ช. และสำนักงำน ป.ป.ท.

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้ วัดการทุจริตต่อหน้าที่
(1) ตัวชี้ วัดย่อยการรับสินบน
เป็ นตัว ชี้ วัดย่อ ยที่ มี เ นื้ อหำเกี่ ยวกับ กำรปฏิ บัติง ำนของเจ้ำ หน้ำ ที่ ของหน่ ว ยงำนที่ เ ป็ นพฤติ ก รรมอัน เข้ำ ข่ำ ยกำรทุ จ ริ ตต่ อ หน้ำ ที่
ในลัก ษณะที่ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนมี ก ำรรับ หรื อ เรี ย กรับ เงิ น สิ่ ง ของ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง ผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยอำจเกิ ดกำรรับรูก้ ำรรับสิ นบนเหล่ำนั้ น จำกกำรเคยได้ยิน ได้เห็น หรื อรับทรำบจำกแหล่งอื่ นๆ หรื ออำจเกิด จำก
กำรเคยจ่ำยสินบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนจริง โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

EIT

เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรรับสิ่งของ กำรอำนวยควำมสะดวก ควำมบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำกผูท้ ี่ตอ้ งกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรเรียกรับเงินหรือประโยชน์จำกผูอ้ ื่น
ท่ำนเคยได้ยินหรือรับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนมีกำรรับสิ่งของ กำรอำนวยควำมสะดวก ควำมบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
จำกผูท้ ี่ตอ้ งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต
ท่ำนเคยได้ยินหรือรับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนมีกำรเรียกรับเงินหรือประโยชน์จำกผูอ้ ื่น
ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ
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(2) ตัวชี้ วัดย่อยการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้ อประโยชน์
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ของหน่ วยงำนที่ เป็ นพฤติ กรรมอันเข้ำข่ำยกำรทุ จริตต่อหน้ำที่
ในลั ก ษณะที่ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนมี ก ำรปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ หรื อ กำรใช้ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ข อง ตนเอง
อย่ำงไม่เป็ นธรรม เพื่อเอื้ อประโยชน์ แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผูอ้ ื่น ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอำจเกิดกำรรับรูก้ ำรใช้ตำแหน่ ง หน้ำที่
ในกำรเอื้ อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้ น จำกกำรเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทรำบจำกแหล่งอื่นๆ หรืออำจเกิดจำกกำรเคยถูก
เจ้ำ หน้ำ ที่ ของหน่ วยงำนใช้อ ำนำจหน้ำ ที่ ใ นกำรปฏิ บัติอ ย่ำ งไม่เ ป็ นธรรมโดยตรง เพื่ อเอื้ อประโยชน์ แ ก่ ตนเองหรื อ พวกพ้อ ง
โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT
EIT

เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้ อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำโครงกำรหรือสัมปทำนใดๆ ของหน่ วยงำน
ท่ำนเคยได้ยินหรือรับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้ อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม เพื่อเอื้ อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำโครงกำรหรือสัมปทำนใดๆ ของหน่ วยงำน
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ตัวชี้ วัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชี้ วัดย่อยความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติงำนของผู บ้ ริ หำรของหน่ วยงำนที่ เป็ นพฤติ กรรมอัน เข้ำข่ำยกำรทุ จริ ตเชิงนโยบำย
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์เกื้ อหนุ นกันระหว่ำงผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็ นหน่ วยธุรกิจ
เอกชน/พวกพ้อง หรือมีกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้ อผลประโยชน์ในสัญญำโครงกำรหรือสัมปทำนของหน่ วยงำน หรือ
แลกเปลี่ยนกับกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรอนุ มตั ิใดๆ ของผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของ
แบบสำรวจ ดังนี้
IIT

EIT

คู่สญ
ั ญำโครงกำรหรือสัมปทำนใดๆ ของหน่ วยงำนมีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน
นโยบำย/ทิศทำง/กำรดำเนิ นงำน/กำรอนุ มตั ิต่ำงๆ ของหน่ วยงำนท่ำนถูกแทรกแซงจำกฝ่ ำยกำรเมืองหรือผูม้ ีอำนำจ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
คู่สญ
ั ญำโครงกำรหรือสัมปทำนใดๆ ของหน่ วยงำนมีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน
นโยบำย/ทิศทำง/กำรดำเนิ นงำน/กำรอนุ มตั ิต่ำงๆ ของหน่ วยงำนถูกแทรกแซงจำกฝ่ ำยกำรเมืองหรือ
ผูม้ ีอำนำจ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงาน

กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
กำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต

การป้ องกันผลประโยชนทับซ้อน

กำรดำเนิ นกำรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่ วยงำน

การป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน

แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน
หน่ วยงำน

ดัชนี วฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรปฏิบตั ิงำนที่มีกำรปลูกฝั ง สัง่ สอน หรือถ่ำยทอดแก่
กันของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนจำกรุ่นสู่ รุ่นจนกลำยเป็ นแนวทำงปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่ วยงำน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่ำนั้ นควรเป็ น
กำรปฏิบตั ิตนหรือทัศนคติที่ดี เป็ นกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆ ในหน่ วยงำน จนกระทัง่ ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต และก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) ส่งผลทำให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนเกิดควำมอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำ
กำรทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ จะต้องปลูกฝั งและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมทำงควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่มีกำรกำหนดแผนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่ วยงำน นอกจำกนี้ กำรมี
กระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ จะส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนเห็นควำมสำคัญและเกิดควำมตระหนั กถึง
ผลของกำรทุจริต จนก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตได้เช่นกัน

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้ วัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
(1) ตัวชี้ วัดย่อยการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติ กรรมและทัศนคติ ในกำรปฏิ บัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ในหน่ วยงำนที่ แสดงถึ งกำรสัง่ สอนหรื อ
ถ่ำยทอดกำรปฏิบตั ิตนที่ดีระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต จนเกิด
กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) และกลำยเป็ นวัฒนธรรมสุจริตของหน่ วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำม
ประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรทำงำนที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กนั อยูเ่ สมอ

(2) ตัวชี้ วัดย่อยการไม่ทนต่อการทุจริต
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนที่ไม่ ยอมรับกำรทุ จริตที่ เกิดขึ้ นในหน่ วยงำน
ไม่ทนที่จะเห็นกำรทุจริตในหน่ วยงำน พร้อมที่จะดำเนิ นกำรเพื่อหำทำงตรวจสอบและยับยั้งกำรทุจริตนั้น จนเกิดกระแสกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) ภำยในหน่ วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

หำกท่ำนพบเห็นกำรทุจริตเกิดขึ้ นในหน่ วยงำนของท่ำน ท่ำนจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนิ นกำร
(เช่น ร้องเรียน แจ้งเบำะแส หรือให้ขอ้ มูลแก่ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่ วยงำน) เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบกำรทุจริตนั้น
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(3) ตัวชี้ วัดย่อยการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำน ที่เห็น ว่ำกำรทุ จริตนั้ นเป็ นสิ่งที่ น่ำอับอำย
เนื่ องจำกจะไม่ได้รบั กำรยอมรับและถูกต่อต้ำนจำกสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้ำที่จะกระทำกำรทุจริต หรือตระหนั กถึง
บทลงโทษและผลของกำรทุจริตจนไม่กล้ำที่จะกระทำกำรทุจริต โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

เจ้ำหน้ำที่ที่ทำกำรทุจริตในหน่ วยงำนของท่ำนยังคงลอยนวล และยังได้รบั กำรยอมรับในหน่ วยงำนอยู่
หำกเกิดกำรกระทำกำรทุจริตในหน่ วยงำนของท่ำน เรื่องดังกล่ำวถือเป็ นเรื่องที่น่ำอับอำยและจะถูกแรงกดดันทำงสังคม
จำกทุกส่วนในหน่ วยงำนเสมอ

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้ วัดการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ตัวชี้ วัดย่อยการดาเนินการเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่วยงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระทำ
ที่เป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่ วยงำนที่ไม่เข้ำข่ำยกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
มีกำรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ ำยในหน่ วยงำน เพื่อให้ควำมรูเ้ รื่องกำรป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
มีกำรปรับปรุงขัน้ ตอน/แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนหรือระเบียบเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
IIT เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนท่ำนยังคงมีกำรนำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในรำชกำร ไปใช้ในกำรส่วนตัว
กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบตั ิงำนในหน่ วยงำนท่ำนมีกำรเอื้ อประโยชน์ต่อบุคคลบำงกลุ่ม

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้ วัดการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
(1) ตัวชี้ วัดย่อยแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็ นตัวชี้ วัดย่อ ยที่ มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ แสดงถึ ง กำรให้ ควำมส ำคัญในกำรป้ อ งกันกำรทุ จริ ต โดยกำรจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่ วยงำน ซึ่งนอกจำกจะต้องมีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรฯ
ดังกล่ำวในปี ที่ ผ่ำนมำแล้ว ยัง ต้อ งมี กำรนำไปสู่กำรปฏิ บัติอย่ำงเป็ นรูปธรรมและมี ประสิ ทธิ ภำพเช่นกัน โดยมี ประเด็ นกำรประเมิ น
แยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนิ นกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่ วยงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
เพื่อนำมำปรับแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
มีผลกำรดำเนิ นกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่ วยงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
IIT แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่ วยงำนท่ำนถูกนำไปสู่กำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรูปธรรม
แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่ วยงำนท่ำนสำมำรถยับยัง้ กำรทุจริตในหน่ วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
(2) ตัวชี้ วัดย่อยการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนในกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนที่มีควำมเสี่ยง
หรื อ มี โ อกำสที่ จ ะเกิ ด กำรทุ จ ริ ต โดยกลุ่ ม คนที่ มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ซึ่ ง จะต้อ งมี ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งเป็ นอิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ในกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่ วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT

IIT

มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่ วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้ น
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของหน่ วยงำนท่ำนมีกำรดำเนิ นงำนอย่ำงอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจ
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของหน่ วยงำนท่ำนสำมำรถตรวจสอบ ยับยัง้ หรือป้ องกันกำรทุจริต
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน

คุณธรรมในการบริหารงาน

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน

กำรบริหำรงำนบุคคล

ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน

กำรบริหำรงบประมำณ
คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน
กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

ดัชนี คุณธรรมกำรทำงำนในหน่ วยงำน เป็ นดัชนี ที่ประเมิ นเกี่ ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนและพฤติกรรมของ เจ้ำหน้ำที่
ในหน่ วยงำนที่แสดงถึงกำรให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนที่จะต้องกำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน
และมี ก ำรปฏิ บัติ ง ำนตำมคู่มื อ หรื อ มำตรฐำนนั้ น อย่ำ งเคร่ ง ครัดอยู่ เ สมอ รวมถึ ง จะต้อ งให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรปฏิ บัติ ง ำน
อย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ซึ่งถือเป็ นลักษณะคุณธรรมที่หน่ วยงำนจะต้องพึงปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงำน
นอกจำกนี้ หน่ วยงำนจะต้องมีคุณธรรมในกำรบริหำรงำนภำยในหน่ วยงำนทั้งกำรบริหำรงำนบุคคล พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของหน่ วยงำน พฤติกรรมของหัวหน้ำงำนในกำรมอบหมำยงำน ตลอดจนกำรให้ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อมและ
อุปกรณ์ที่สนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำน

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
ตัวชี้ วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
(1) ตัวชี้ วัดย่อยมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อ ยที่ มีเ นื้ อหำเกี่ ยวกับ กระบวนกำรของหน่ ว ยงำนที่ แ สดงถึ ง กำรให้ค วำมส ำคัญเกี่ ยวกับ กำรปฏิ บัติง ำนของ เจ้ำ หน้ำ ที่
ในหน่ วยงำน โดยกำรกำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชดั เจน และมีกำรกำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบตั ิงำนตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่จะต้องมีพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นมำตรฐำน และเป็ นไปตำมระเบียบขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัดอยูเ่ สมอ
โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT
EIT

มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหลัก
มีรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหลัก
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบขัน้ ตอนอย่ำงเคร่งครัด เป็ นมำตรฐำน และยึดหลักควำมถูกต้องอยูเ่ สมอ

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
(2) ตัวชี้ วัดย่อยความเป็ นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ แสดงถึ งกำรให้ควำมสำคัญเกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติงำนของ เจ้ำหน้ำที่
ในหน่ วยงำนที่มีควำมเป็ นธรรมต่อผูร้ บั บริกำรหรือให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนิ นกำรให้ผูใ้ ช้บริกำรหรือให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อป้ องกันกำรละเว้น
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่จะต้องมีพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิหรือละเว้น
กำรปฏิบตั ิในกรณีใดกรณีหนึ่ ง โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
EBIT

EIT

มีกำรแสดงขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนิ นกำรให้ผูร้ บั บริกำรหรือให้ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน
มีระบบกำรป้ องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้ องกันกำรละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนปฏิบตั ิงำนโดยยึดหลักควำมเป็ นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
ตัวชี้ วัดคุณธรรมในการบริหารงาน
(1) ตัวชี้ วัดย่อยการบริหารงานบุคคล
เป็ นตัว ชี้ วัดย่อ ยที่ มี เ นื้ อหำเกี่ ยวกับ กระบวนกำรของหน่ ว ยงำนที่ แ สดงถึ ง กำรมี คุณ ธรรมในกำรบริ ห ำรงำนบุ คคลภำยใน
หน่ วยงำน ทั้งในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุ คคล เช่น กำรคัดเลือก กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ด้ำ นกระบวนกำรสร้ำ งแรงจูง ใจในกำรปฏิ บัติง ำนและกำรธ ำรงรัก ษำคนดี คนเก่ ง และด้ำ นกำรพัฒ นำทรัพยำกรบุ คคล
โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

กระบวนกำรคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือ
กำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในหน่ วยงำนท่ำน ยังคงมีกำรยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสำย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
หน่ วยงำนของท่ำนมีระบบกำรธำรงรักษำคนดี คนเก่ง และเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่ วยงำนปฏิบตั ิงำน
ให้กบั หน่ วยงำนอย่ำงจงรักภักดี
หน่ วยงำนของท่ำนมีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร กำรคัดเลือกผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงโปร่งใส เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
(2) ตัวชี้ วัดย่อยการบริหารงบประมาณ
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนที่ แสดงถึ งกำรมี คุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณ มีกำรใช้จ่ำย
เงินงบประมำณอย่ำงโปร่งใส และจะต้องพิจำรณำใช้จ่ำยในสิ่งที่ จำเป็ นต่อกำรดำเนิ นงำนตำมภำรกิจของหน่ วยงำนอย่ำงคุม้ ค่ำ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแล้ว ก็จะต้องมีกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริงเช่นกัน โดยมีประเด็นกำรประเมิน
แยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

หน่ วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
หน่ วยงำนของท่ำนยังคงมีกำรรำยงำนกำรใช้เงินที่เป็ นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ฯลฯ
หน่ วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมควำมจำเป็ นและเกิดควำมคุม้ ค่ำสูงสุด

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
(3) ตัวชี้ วัดย่อยคุณธรรมในการมอบหมายงาน
เป็ นตัว ชี้ วัดย่อ ยที่ มี เ นื้ อหำเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมของหัวหน้ำงำนที่ แ สดงถึ ง กำรมี คุณ ธรรมในกำรสัง่ งำนหรื อ มอบหมำยงำน ให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ที่จะต้องคำนึ งถึงขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ขอบเขตตำมคำบรรยำยลักษณะงำนที่หน่ วยงำนกำหนด หรือ
ขอบเขตตำมภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ไม่ สงั ่ งำนในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีควำมเป็ นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
มีกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูใ้ ต้บังคับบัญชำอยู่เสมอ และพร้อมเข้ำช่วยเหลือเมื่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำเกิดปั ญหำในกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

ผูด้ ำรงตำแหน่ งในระดับหัวหน้ำงำนในหน่ วยงำนของท่ำนยังปรำกฏพฤติกรรมกำรสัง่ งำนในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว
ผูด้ ำรงตำแหน่ งในระดับหัวหน้ำงำนในหน่ วยงำนของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำอย่ำงเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผูด้ ำรงตำแหน่ งในระดับหัวหน้ำงำนในหน่ วยงำนของท่ำนมีกำรอธิบำยรำยละเอียดของงำน กำหนดเป้ ำหมำย ติดตำม ให้คำแนะนำ
และร่วมแก้ไขปั ญหำ ในงำนที่ได้มอบหมำยให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำเสมอ

(4) ตัวชี้ วัดย่อยการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
เป็ นตัวชี้ วัดย่อยที่ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่ วยงำนที่ แสดงถึ งกำรให้ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อมที่ เอื้ ออำนวยและ
สนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีประเด็นกำรประเมินแยกตำมประเภทของแบบสำรวจ ดังนี้
IIT

หน่ วยงำนของท่ำนมีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์สนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำน

ปฏิทินการประเมิน
วันที่
30 ธ.ค. 2559

กิจกรรม
หน่ วยงำนที่ รับ กำรประเมิ นจัดส่งข้อมูล รำยชื่อผู ป้ ระสำนงำน ITA ของหน่ วยงำนให้หน่ วยงำน
ที่รบั ผิดชอบกำรประเมิน
31 ม.ค. 2560
ผู ้รับ จ้ำ งส ำรวจข้อ มู ล แจ้ง จ ำนวน/สัด ส่ ว นของข้อ มู ล รำยชื่ อ เจ้ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยใน และรำยชื่ อ
ผู ร้ ับบริ กำร/ผู ม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย สำหรับกำรเก็ บข้อมูล จำกแบบสำรวจ Internal และ External
ให้หน่ วยงำนที่รบั กำรประเมิน
28 ก.พ. 2560
หน่ วยงำนที่รบั กำรประเมินจัดส่งเอกสำรให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล ดังนี้
1. แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 1
2. ข้อมูลรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ ภำยในหน่ วยงำน ที่ มีกำรกระจำยครอบคลุมโครงสร้ำงหน่ วยงำน
ระดับตำแหน่ ง ตำมจำนวน/สัดส่วนที่ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูลกำหนด
3. ข้อมูลรำยชื่อผูร้ ับบริกำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงำน ที่มีกำรกระจำยครอบคลุม
ทุกภำรกิจของหน่ วยงำน ตำมจำนวน/สัดส่วนที่ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูลกำหนด
1 มี . ค . – 2 8 เ ม . ย . ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูลดำเนิ นกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสำรวจ Internal และ External
2560

ปฏิทินการประเมิน (ต่อ)
วันที่
28 เม.ย. 2560
31 พ.ค. 2560
1 5 มิ . ย . 2 5 6 0

3 0 มิ . ย . 2 5 6 0

กิจกรรม
หน่ ว ยงำนที่ รั บ กำรประเมิ น จัด ส่ ง แบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจัก ษ์ EBIT รอบที่ 2
ให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล
ผู ้รับ จ้ำ งส ำรวจข้อ มู ล แจ้ง ผลคะแนนแบบส ำรวจหลัก ฐำนเชิ ง ประจัก ษ์ EBIT รอบที่ 2
ให้แก่หน่ วยงำนที่รบั กำรประเมิน
หน่ ว ยงำนที่ รับ กำรประเมิ น จัด ส่ ง ค ำร้อ งขออุ ท ธรณ์ ผ ลคะแนนแบบส ำรวจหลัก ฐำน
เชิง ประจักษ์ EBIT รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำรตอบ
ให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล
ผู ้รับ จ้ำ งส ำรวจข้อ มู ล จัด ส่ ง รำยงำนสรุ ป ผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้หน่ วยงำน
ที่รบั ผิดชอบกำรประเมิน

เงื่อนไขการขออุทธรณ์คะแนนแบบสารวจ Evidence - Based รอบที่ 2

หน่ วยงำนสำมำรถยื่นอุทธรณ์ผลคะแนนกำรประเมินแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(แบบสำรวจ Evidence – Based) รอบที่ 2 ได้ เฉพาะข้อคาถามที่ได้ตอบและส่งเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตอบมาแล้วเท่านั้น หำกไม่มีกำรตอบและส่งเอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรตอบในข้อคำถำมใด จะไม่พิจำรณำอุทธรณ์ในข้อนั้นๆ
รวมทั้ง

กรณีหน่วยงานทาเครื่องหมาย ในช่อง “ ไม่มี ” ก็จะไม่พิจารณาอุทธรณ์ในข้อนั้นๆ เช่นกัน

มี ไม่มี

สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการ
ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2559  จัดส่งข้อมูลรำยชื่อผูป้ ระสำนงำน ITA ของหน่ วยงำนให้หน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบกำรประเมิน
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560  (1) ส่งข้อมูลรำยชื่อของกลุ่มตัวอย่ำงตำมจำนวนที่ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูลกำหนด
ทั้งสำหรับแบบสำรวจ Internal และแบบสำรวจ External ให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล
(2) ส่งแบบสำรวจ Evidence - Based รอบที่ 1 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน/เอกสำร
ให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล
1 มี.ค. – 28 เม.ย. 2560  ประสำนงำนกับผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูลในกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสำรวจ Internal และ External
ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจ Evidence - Based รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน/เอกสำร
ให้ผูร้ บั จ้ำงสำรวจข้อมูล
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560  พิจำรณำผลคะแนนแบบสำรวจ Evidence - Based รอบที่ 2 และจัดส่งคำร้องขออุทธรณ์
ผลคะแนน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน/เอกสำร (ถ้ำมี)

Q&A
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2528 4800 สำยด่วน ป.ป.ช. 1205 โทรสำร 0 2528 4913
www.nacc.go.th

