
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
------------------------------------- 

ความเป็นมา  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. 
โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
สังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนก ดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ 
และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  

ดัชนี 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์      
(Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้
และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  
แผนภาพ ดัชนีของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

Comprehensive Integrity & Transparency 
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/๑. ดัชนี… 

๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)  

ดัชนีความโปร่งใส เป็นการประเมินระดับการด าเนินงานตามเงื่อนไข คุณลักษณะ ขั้นตอน หรือ
กิจกรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่แสดงถึงการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้มาตรฐานที่
หน่วยงานก าหนดตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึง การตอบสนองและจัดการเกี่ยวกับระบบ
ข้อร้องเรียน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.๑ การด าเนินงานขององค์กร ประเมินจากการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การให้และเปิดเผยข้อมูล        
การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

๑.๒ ระบบการร้องเรียนขององค์กร ประเมินจากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการร้องเรียน 
ของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้ง
ผลร้องเรียน 

 
แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accountability Integrity in Service Delivery Transparency Work Integrity Integrity Culture 

ความโปร่งใส (Transparency) 

การด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

การตอบสนองข้อร้องเรยีน การให้และการเปดิเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ช่องทางการร้องเรียน 
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ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน 
 

 
เรื่องร้องเรียน 
เรื่องร้องเรียน 

 
  

การแจ้งผลร้องเรียน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต ิ

การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

            การมีส่วนร่วม 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ 
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ตารางท่ี ๑ ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ความโปร่งใส 

(Transparency) 
การด า เนินงานของ
องค์กร 

การ ให้ และ เปิ ด เผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  Q1 EIT 
การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างชัดเจน Q2 EIT 
การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการอย่างชัดเจน  Q3 EIT 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) และ
เอกสารประกอบอย่างชัดเจน 

Q4 EIT 

การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง EB1 EBIT 
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือ
สื่ออ่ืนๆ 

EB2 EBIT 

การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง    EB3 EBIT 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  Q6 EIT 

การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก EB4 EBIT 

ความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ Q7 EIT 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก     EB5 EBIT 

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

/ตารางท่ี ๑… 

 

ตารางท่ี ๑ ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) (ต่อ)  

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ความโปร่งใส 

(Transparency) 
 

การด าเนินงานของ
องค์กร 

การมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

EB6 
EBIT 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน Q8 EIT 

การเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก EB7 EBIT 

ระบบการร้องเรียน
ขององค์กร 

การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน 

การแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ ร้องเรียนอย่างเหมาะสม(เช่น ขั้นตอนระยะเวลา 
กระบวนการรับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 

Q15-2 
EIT 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  EB8 EBIT 
ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวก Q14 EIT 

การติดตามเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนใช้บริการ Q15-1 EIT 
การแจ้งผลร้องเรียน การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

มีประสิทธิภาพ  
Q15-3 EIT 

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

 

  

 

/๒. ดัชนี…
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๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 

ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินระดับการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ของหน่วยงาน ซึ่งยึดหลักความรับผิดชอบ มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาข้าราชการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง

ค านึงถึงความถูกต้อง การใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อ   

ผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชน

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๒.๑ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ประเมินจากผลการด าเนินงานหรือการให้บริการตามกฎหมาย  

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม หรือจรรยาข้าราชการ หรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม  

๒.๒ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินจากผลการด าเนินงานหรือการให้บริการตาม

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการยอมรับหรือความเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 
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/ตารางท่ี ๒ ... 
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ตารางท่ี ๒ ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)  

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 
ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย การใช้อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย Q16 EIT 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติ
หน้าที่ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  Q17 EIT 
  

 

หมายเหตุ: EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
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/๓. ดัชนี …
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๓. ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 

ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับคุณธรรมในการด าเนินงานหรือการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริตและค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่ด้วย    

ความเป็นธรรม ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

บุคคลใกล้ชิด รวมถึงการรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งบันเทิงอ่ืนจากผู้รับบริการ โดยประเมิน

จากการส ารวจความคิดเห็นใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง (Experience) และมุมมองจากการรับรู้ 

(Perception) ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๓.๑ ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการถูกเคยร้องขอให้

เงินพิเศษ หรือการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ และ

การเสนอให้เงินพิเศษหรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่รับหรือยอมรับเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับการด าเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

๓.๒ การรับรู้ ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการด าเนินงานหรือการให้บริการเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน รวมถึง     

การรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใกล้ชิดอย่างไม่เป็นธรรม 

 

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

ประสบการณ์ตรง (Experience) การรับรู้ (Perception) 
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/ตารางท่ี ๓ …
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ตารางท่ี ๓ ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 
คุณธรรมการ
ให้บริการของ

หน่วยงาน (Integrity 
in Service Delivery) 

การรับรู้ (Perceived) การรับรู้เกี่ยวกับการให้สินบนหรือเงินพิเศษหรือความบันเทิงหรือความ
สะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

Q18 EIT 

การให้สินบนหรือเงินพิเศษหรือความบันเทิงหรือความสะดวกสบายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นเรื่องปกติหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน 

Q19 EIT 

การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการบางคนเป็นพิเศษเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว 

Q20 EIT 

การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม การใช้ชื่อหน่วยงานหรือต าแหน่งหน้าที่
ในทางท่ีผิด การให้ช่วยเหลืออย่างพิเศษ 

Q21 EIT 

ประสบการณ์ตรง (Experienced) การเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ 
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 

Q22 EIT 

การเสนอให้เงินพิเศษ หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจ้าหน้าที ่และเจ้าหน้าที่รับ หรือยอมจะรับ 

Q23-1 EIT 

หมายเหตุ: EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
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/๔. ดัชนี ...
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๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นการประเมินระดับวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในการด าเนินงานหรือการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และการ

ส่งเสริมหรือจัดให้มีระบบป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง           

การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ปลอดการทุจริต 

โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจากการน าหลักฐานเชิงประจักษ์           

(Evidence - Based) บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ มาใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น    

๒ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๔.๑ วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ

เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก 

และไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด และความเชื่อมั่นของ

เจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อการด าเนินงานและบรรยากาศการท างาน 

๔.๒ การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประเมินการเผยแพร่ ส่งเสริมหรือสนับสนุนการต่อต้านการ

ทุจริตภายในองค์กร การก าหนดบทลงโทษผู้กระท าการทุจริต การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น   

ที่ประจักษ์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบการแจ้งเบาะแส และระบบการคุ้มครองผู้ให้

เบาะแสการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร การด าเนินการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตขององค์กร รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสภาย      

ในองค์กร  

 

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
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/ตารางท่ี ๔ … 
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ตารางท่ี ๔ ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)  

 

 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
วัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กร (Integrity 
Culture) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization 

Culture) 

การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม Q1 IIT 
การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง  

Q2 IIT 

การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
นโยบายในการบริหาร 

Q3 IIT 

การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้รับบริการตามความรับผิดชอบของตนเองด้วยความเป็นธรรม Q4 IIT 
การให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง Q5 IIT 
การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามประมวลจริยธรรม (Code of ethics) Q6 IIT 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการพิจารณาการให้บริการได้อย่างเต็มที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

Q7 IIT 

การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค  การอ านวยความสะดวก หรือการให้
ความบันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอมถือเป็นค่านิยม ธรรมเนียม และ
ประเพณีปฏิบัติ  

Q8 IIT 

การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันส าคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

Q9 IIT 

หน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมการท างาน (เช่น ออก

มาตรการ/อบรม สัมมนา/จัดกิจกรรมต่างๆ)  

Q10 IIT 

ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่องานและบรรยากาศในการท างาน Q11-Q20 IIT 



16 
 

 

 
/ตารางท่ี ๔ … 

ตารางท่ี ๔ ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) (ต่อ)  

 
 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร  (Anti-
Corruption Practices) 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต Q22 IIT 
ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต Q23 IIT 
ระบบการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น สายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น Q24 IIT 
ระบบการให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่ผู้ซื่อสัตย์สุจริต Q25 IIT 
ระบบการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต Q26 IIT 
การติดตาม ตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ Q28 IIT 
การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Q29 IIT 

กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าการทุจริต (การพิจารณาและการ
ก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 

Q30 IIT 

หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่างเป็นอิสระ Q31 IIT 
ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ Q32 IIT 
การน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต 

Q33 IIT 

การรับรู้ถึงแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี Q34 IIT 
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ตารางท่ี ๔ ดัชนี ตวัชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมิน ของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  (Integrity Culture) (ต่อ)  

 

 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
  การด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน EB9 EBIT 

การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB10 EBIT 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส EB11 EBIT 
การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน EB12 ประสานขอ

ข้อมูลจ านวน
เรื่องร้องเรียนที่
ถูกชี้มูลความผิด 
จากส านักงาน 
ป.ป.ช. และ 
ส านักงาน 

  การเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทจุริตอย่างเป็นทางการ เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆ 

Q35 IIT 

การให้ข้อมูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Q36 IIT 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

Q37 IIT 
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 ดัชนี ตัวช้ีวัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ป.ป.ท. 

 

หมายเหตุ: IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 

   EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 
 
 

/๕. ดัชนี ...
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๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นการประเมินคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่เป็นไป   

ตามหลักเกณฑ์ปราศจากระบบอุปถัมภ์ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก และการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมซึ่งค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประเทศ  

โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๕.๑ การบริหารงานบุคคล ประเมินการบริหารงานขององค์กรที่มีความยุติธรรม ไม่มีการเรียกหรือ       

การเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคล  หรือการให้

ความอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด 

๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประเมินการบริหารงบประมาณขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบการเบิกจ่าย และมีความคุ้มค่า โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร

เป็นหลัก 

๕.๓ ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินความยุติธรรมในการสั่งการ มอบหมายงานที่เป็นไปตาม

ภารกิจขององค์กรตามที่กฎหมายก าหนด มิใช่การสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา รวมถึง 

ผลกระทบทางลบจากการไม่ปฏิบัติงานส่วนตัวตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
(Fairness in Work Assignment) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 
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/ตารางท่ี ๕ …
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ตารางท่ี ๕ ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมิน 
คุณธรรมการ

ท างานใน
หน่วยงาน  

(Work Integrity) 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel 

Management) 

ประสบการณ์ตรง ความถี่ของการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอ่ืนๆ Q38-1.1 IIT 
มูลค่ารวมของการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอ่ืนๆ Q38-1.2 IIT 
ความถี่ของการเสนอให้ความบันเทิง/เสนอให้ความสะดวกสบาย Q38-2.1 IIT 
มูลค่ารวมของการเสนอให้ความบันเทิง/เสนอให้ความสะดวกสบาย Q38-2.2 IIT 
ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ์ Q38-3.1 IIT 
มูลค่ารวมของการให้ความอุปถัมภ์ Q38-3.2 IIT 

การรับรู้ การรับรู้เกี่ยวกับการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอ่ืนๆ และการเสนอให้ความ
บันเทิง (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

Q40 IIT 

การเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอ่ืนๆ และการเสนอให้ความบันเทิงส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการบริหารงานบุคคล 

Q41 IIT 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

ประสบการณ์ตรง การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควรหรือมากเกินความจ าเป็น Q45 IIT 
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของบุคลากรในหน่วยงานและพวก
พ้อง 

Q46 IIT 

การรับรู้ การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  Q47 IIT 
ความเป็นธรรมในการ

มอบหมายงาน 
(Fairness in Work 

Assignment) 

ประสบการณ์ตรง การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น ค าสั่งย้าย การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การ
มอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร 

Q48 IIT 

การได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งาน
ราชการ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน 

Q49 IIT 
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/ตารางท่ี ๕ … 

ตารางท่ี ๕ ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) (ต่อ) 

 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมิน 
  การรับรู้ การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ

ดังกล่าว ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ 
Q50 IIT 

ผลกระทบทางลบของการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา Q51 IIT 
 

หมายเหตุ: IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
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/โดยสรุป …
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก 
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ (แผนภาพ, หน้า 17) สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม 
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้
จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญทีห่น่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นใน
การรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มี ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด 
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานจะ
ทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กร ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐต้นแบบในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป 

ประการส าคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะ
เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์ของ
ประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพ่ิมขึ้นน าไปสู่การจัด
อันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง  

-------------------------------------- 
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แผนภาพ กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ประสบการณ์ตรง 
 (Experience) 

มุมมองการรบัรู้  
(Perception) 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบตัิหน้าท่ี 

EIT และ EBIT 

IIT 

IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

EIT 

EIT  

EIT และ EBIT 

EIT 

EIT 

Integrity & Transparency Assessment 

หมายเหตุ: 
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
 (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment  
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment  
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

วัฒนธรรมองค์กร  
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจรติขององค์กร  

(Anti-Corruption Practices) 

การบริหารงานบุคคล 
 (Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
 (Budget Execution) 
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