สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ

Office of The National Anti-Corruption Commission

การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

การประเมิน ITA

กรอบการบรรยาย

Integrity and Transparency Assessment : ITA
1. สถานการณ์ ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ทั่วโลก และกลุ่มอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2
3. ความเป็ นมาของ ITA
4. คุณลักษณะที่เด่ นชัดของ ITA
5. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับจากการประเมิน ITA
6. ขอบเขตการประเมิน วิธีการศึกษา และการดาเนินงาน ITA ปี 2559
7. กรอบแนวคิดการประเมิน ITA และ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
8. การเตรี ยมความพร้ อมของหน่ วยงานที่เข้ ารั บการประเมิน ITA
9. แบบสารวจ Internal, External และ Evidence-based

สถานการณ์ ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย
คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์ คอรั ปชัน (CPI) ปี 2538-2558
คะแนนภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน (CPI)
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ที่มา : www.Transparency.org
หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่ าง 0-100
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(คิดจากรอบ 20 ปี )
ปี 2538 ได้ คะแนนต่าสุด 28 คะแนน
ปี 2557 และ 2558 ได้ คะแนนสูงสุด 38 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 35.7 คะแนน
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สถานการณ์ การทุจริตในภาพรวมทั่วโลก (เฉพาะกลุ่มอาเซียน)
ดัชนีชวี ้ ัดสภาพการณ์ ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)
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สถานการณ์ การทุจริตในภาพรวมของกลุ่มอาเซียน
ดัชนีชวี ้ ัดสภาพการณ์ ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)
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ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
วิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีวนิ ัยโปร่ งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และร่ วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล”
พันธกิจที่ 1

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

พันธกิจที่ 4
สนับสนุนให้ ภาคีทุกภาคส่ วน
สร้ างองค์ ความรู้
(Knowledge body)
เพื่อให้ ร้ ู เท่ าทันและร่ วมกัน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

สร้ างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกการต่ อต้ านการ
ทุจริตโดยเน้ นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนรวมของ
ประเทศให้ แก่ ทุกภาคส่ วนใน
สังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
นักการเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐ

พัฒนาความร่ วมมือระบบการ
ประสานงานและบูรณาการการ
ทางานระหว่ างเครือข่ ายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับทุกภาคส่ วน และ
ปรับปรุ งกฎหมายเพื่อลด
อุปสรรคในการบูรณาการและ
การดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทัง้ ภายใน
และระหว่ างประเทศ

วัตถุประสงค์ หลักที่ 1

วัตถุประสงค์ หลักที่ 2

วัตถุประสงค์ หลักที่ 3

วัตถุประสงค์ หลักที่ 4

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่ อต้ านการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพมีบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯกับแผน
ยุทธศาสตร์ ระดับองค์ กรของหน่ วยงาน
ต่ อต้ านการทุจริตรวมทัง้ แนวทาง
ขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่
ชัดเจน

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่
สนับสนุนให้ สาธารณะและภาค
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมต่ อต้ านการ
ทุจริตเกิดความไว้ ว่างใจ และเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัย

เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานต่ อต้ าน
การทุจริตในด้ านการต่ อต้ าน
ทุจริตให้ เท่ าทันสถานการณ์ และ
ได้ มาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับจิตสานึก
รั บผิดชอบในประโยชน์ ของ
ทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งนักการเมืองและบุคลากร
ในหน่ วยงานต่ อต้ านการ
ทุจริต

พัฒนาระบบบริหารและเครื่ องมือ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพืน้ ที่
เป้าหมาย โดยเป็ นนวัตกรรมที่
เป็ นประโยชน์ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2
ยุทธศาสตร์ 1
ปลูกและปลุกจิ ตสานึ ก
การต่ อต้ านการทุจริ ต
เน้ นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิ ดของคน
ในทุกภาคส่วนในการ
รักษาผลประโยชน์
สาธารณะ
มาตรการ/ แนวทาง
1.1 ส่ งเสริมการดาเนิน
ชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 ส่ งเสริมการใช้ และ
กาหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่ วน
1.3 การใช้ การศึกษาและ
ศาสนาเป็ นเครื่องมือ
การปลูก-ปลุกปรับเปลีย่ นฐาน
ความคิด
1.4 ดูแลคุณภาพชีวติ และ
รายได้ ของเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐและ
ข้ าราชการ

ยุทธศาสตร์ 2
บูรณาการทางานของ
หน่ วยงานในการต่ อต้ านการ
ทุจริต และพัฒนาเครือข่ ายใน
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาความร่วมมือ
กับองค์กรต่อต้าน
การทุจริ ต และเครือข่าย
ระหว่างประเทศ

มาตรการ/ แนวทาง
2.1 ประสานการทางานและ
การบริหารระหว่ าง
องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
2.2 สร้ างความเข้ มแข็งการบูร
ณาการความร่ วมมือ
ระหว่ างภาคีเครือข่ าย
หน่ วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชา
สั งคมและประชาชนใน
การต่ อต้ านการทุจริต
2.3 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลกลาง
2.4 ปรับปรุงกฎหมายและการ
บังคับใช้ กฎหมายรวมถึง
การพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับในแต่
ละหน่ วยงานหลักในการ
ต่ อต้ านการทุจริตให้
สอดคล้องกัน

มาตรการ/ แนวทาง
3.1 ประสานความร่ วมมือ
กับหน่ วยงาน/องค์ กร
ต่ อต้ านการทุจริตและ
องค์ กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ
3.2 ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้ สอดคล้อง
กับอนุสัญญาระหว่ าง
ประเทศ
3.3 สร้ างความร่ วมมือโดย
การเข้ าร่ วมปฎิญญา
และการทาบันทึกความ
เข้ าใจระหว่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบบริ หาร
และเครื่องมือในการ
ป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
มาตรการ/ แนวทาง
4.1 ส่ งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพือ่
พัฒนามาตรการและ
เครื่องมือในการ
ป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.2 สร้ างเสริมระบบ
แจ้ งเบาะแสและการ
คุ้มครองพยาน การ
เสริมสร้ างศักยภาพ
และการมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้ กบั ภาคี
เครือข่ ายภาค
ประชาสั งคมและ
ประชาชนเพือ่ ให้
เกิดความเชื่อมัน่
4.3 สร้ างเสริมระบบรับ
เรื่องร้ องเรียนให้ กบั
องค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญที่
ต่ อต้ านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ 5
เสริ มสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริ ต
ให้กบั บุคลากร
ทุกภาคส่วน
มาตรการ/ แนวทาง
5.1 สร้ างองค์ ความรู้ ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา
5.2 พัฒนาระบบการ
จัดการองค์ ความรู้
5.3 สร้ างบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาสาหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา

ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2
มุ่งเน้ นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่อง ยั่งยืน เน้ นการปรั บเปลี่ยนทัศนคติ
สร้ างพลังกดดันทางสังคม ไม่ ยอมรั บคนโกง
ภาครัฐ
และการเมือง

• เจตนารมณ์ ทแี่ น่ วแน่ ของฝ่ ายการเมืองในการ
ต่ อต้ าน การทุจริต
• หน่ วยงานภาครัฐมีการทางานทีโ่ ปร่ งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม

ภาคประชาสั งคม
และสื่ อมวลชน

• พัฒนาเครือข่ ายเฝ้ าระวัง
• สร้ างพลังกดดันทางสังคม ไม่ ยอมรับคนโกง

ภาคธุรกิจเอกชน

• กากับควบคุมดูแลกิจการตามหลัก CG, CSR
• ปฏิบัติการร่ วมภาคเอกชนป้ องกันการจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐ (Collective Action)
• ร่ วมดาเนินกิจกรรมต่ อต้ านการทุจริต

กลุ่มเป้ าหมายเด็ก
และเยาวชน

สร้ างจิตสานึกความเป็ นคนดี มีวนิ ัย
มีจิตอาสา และไม่ สนับสนุนการทุจริต

50

CPI

ดัชนีวดั ภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน CPI

การประเมิน ITA

ความเป็ นมา

2552

 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างเครื่ องมือวัดระดับการทุจริ ตและเพื่อพัฒนาดัชนีวดั ความ
โปร่ งใส
 ลงนามบันทึกข้ อตกลงกับคณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและสิทธิ พลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อพัฒนา
โครงการต่อต้ านการทุจริ ตร่ วมกัน (Anti Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)

2553

เริ่ มนาร่ องทดลองใช้ เครื่ องมือดัชนีวดั ความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Transparency
Index of the Public Agencies) 8 หน่วยงาน (ราชการส่วนกลาง) ผลการทดลองใช้ เครื่ องมือดังกล่าว นามาสู่
การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่ งใส

2554

14 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ สานัก /สถาบัน/ศูนย์ฯ ศึกษาและเตรี ยมความ
พร้ อมในการประเมิ น ผลหน่ว ยงานภาครั ฐตามดัชนี วัดความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครั ฐ พ.ศ.2554 และ
ดาเนินการพัฒนาดัชนีวดั ความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐควบคูก่ นั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เล็งเห็ นจุดแข็งที่ มีความใกล้ เคียงกันระหว่าง ดัชนี วัดความโปร่ งใสของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Transparency Index) และ การประเมินคุณธรรมการในการดาเนินงาน (Integrity
Assessment) จึงมีมติให้ บรู ณาการเครื่ องมือการประเมินที่ใช้ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทัง้ 2 เครื่ องมือเข้ า
ด้ วยกัน ใช้ ชื่อว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)”
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นาเครื่ องมือ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity &
Transparency Assessment : ITA)” มาทดลองใช้ ครัง้ แรก โดยมีหน่วยงานภาครัฐนาร่ อง 4
ประเภท คือ ราชการส่วนกลาง (2) ราชการส่วนภูมิภาค (2) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2) และรัฐวิสาหกิจ (2)

การประเมิน ITA

คุณลักษณะที่เด่ นชัดของ ITA

เป็ นเครื่ องมือที่บูรณาการดัชนี 2 รู ปแบบ เข้ าด้ วยกัน

Transparency
Index
เป็ นการประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์

+

Integrity
Assessment
เป็ นการประเมินการรั บรู้
(Perception - based)

(Evidence - based)

Thailand Integrity & Transparency Assessment
เครื่ องมือสาหรั บการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครั ฐ
ซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ เหมาะสมสาหรั บวัฒนธรรมไทย

การประเมิน ITA

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐที่เข้ าร่ วม
โครงการ
 เพื่อนาข้ อเสนอแนะไปปรั บปรุ งและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐให้ สูงมากยิ่งขึน้

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
 หน่ วยงานภาครั ฐที่เข้ าร่ วมโครงการมีความตระหนักในเรื่ องคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ วยงาน
 เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานภาครั ฐที่เข้ าร่ วมโครงการ ให้ ความสาคัญและ
ถือปฏิบัตติ ามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึน้
 ระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
เพิ่มสูงขึน้ ก่ อให้ เกิดความเชื่อมั่นศรั ทธาแก่ ผ้ ูท่ มี ีส่วนได้ ส่วนเสีย
 ระดับคะแนน CPI ของประเทศเพิ่มสูงขึน้ อันเป็ นผลทางอ้ อม
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การประเมิน ITA

ขอบเขตการประเมิน

หน่ วยงานของรัฐทุกแห่ งต้ องได้ รับการประเมิน ITA
คณะรั ฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ (5 มกราคม 2559) ให้ หน่ วยงานภาครัฐ
ทุกหน่ วยงานเข้ าร่ วมรั บการประเมิน ITA พ.ศ. 2559 – 2560
เป็ นตัวชีว้ ัดตามคารั บรองการปฏิบัตริ าชการของส่ วนราชการระดับกรม
ระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (ปี งบประมาณ พ.ศ.2559)
โดยแบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. หน่ วยงานราชการระดับกรม 148 กรม (ภายใต้ 17 กระทรวง)
2. หน่ วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด
3. สถาบันอุดมศึกษา 63 แห่ ง
หน่ วยงานภาครั ฐทัง้ หมดจะต้ องผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ITA ในปี 2560
ที่ระดับคะแนน 80% ขึน้ ไป

ขอบเขตวิธีการศึกษา

การประเมิน ITA ใช้ วธิ ีวจิ ัย 2 วิธี คือ
วิจัยจากเอกสาร
(Document Research)

วิจัยจากการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่ าง
(Sample Survey Research)

จัดเก็บข้ อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
โดยให้ หน่ วยงานภาครั ฐตอบค าถามเกี่ ยวกั บ วิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การจริ ง ที่ มี
คุณ ลักษณะที่ดีต ามหลัก ธรรมาภิบาล คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
และความโปร่ งใส
จัดเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อคิดเห็น การรั บรู้ และประสบการณ์
จากกลุ่ มตัวอย่ างที่ตอบแบบสารวจความคิดเห็น (IIT+EIT)
เกี่ย วกั บ การปฏิบัติง าน กระบวนการ และพฤติก รรมของ
บุคลากรในหน่ วยงานภาครัฐ เรื่อง ความโปร่ งใส ความพร้ อม
รั บผิ ด ความปลอดจากการทุ จ ริ ตในการปฏิ บั ติ ง าน
วัฒนธรรมคุณธรรมในหน่ วยงาน และคุณธรรมในการทางาน
ในหน่ วยงาน

การประเมิน ITA

ขอบเขตการดาเนินงาน ITA ปี 2558
ด้ านความครอบคลุมหน่ วยงานภาครั ฐ ทั่วประเทศ

สานักงาน
ป.ป.ช.

รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น หน่ วยงานภาครั ฐ จ านวน 121 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้ วย องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ(7) องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ
ศาล)(3)สานัก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้แทนราษฎร(1) ส านัก งานเลขาธิ ก าร
วุฒิสภา (1) รัฐวิสาหกิจ (56) และองค์การมหาชน (53)

สานักงาน
ป.ป.ท.

รั บผิดชอบการประเมินหน่ วยงานภาครั ฐ จานวน 505 หน่ วยงาน
ประกอบด้ วย ส่วนราชการระดับกรม (เฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมส่วนกลาง
ที่ตงในภู
ั ้ มิภาค)(147) ส่วนราชการระดับจังหวัด(76) องค์การบริหารส่วน
จังหวัด(76) เทศบาลนคร(30) เทศบาลเมือง(174) และ องค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นรูปแบบพิเศษ (2) (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
รั บผิดชอบการประเมินหน่ วยงานภาครั ฐ จานวน 7,571 หน่ วยงาน
ประกอบด้ วย เทศบาลเมือง(ที่ยกระดับจากเทศบาลตาบล)(2) เทศบาล
ตาบล(2,234) และ องค์การบริหารส่วนตาบล(5,335)

กรมส่ งเสริม
การปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

รวมทัง้ สิน้ 8,197 หน่ วยงาน

การประเมิน ITA

ขอบเขตการดาเนินงาน ITA ปี 2559
ด้ านความครอบคลุมหน่ วยงานภาครั ฐ ทั่วประเทศ

สานักงาน
ป.ป.ช.

รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น หน่ วยงานภาครั ฐ จ านวน 150 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้ วย สานักงานศาล (3) องค์กรอิสระ (4) องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
(3) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (1) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1) รัฐวิสาหกิจ (55) สถาบันอุดมศึกษา (83)

สานักงาน
ป.ป.ท.

รั บผิดชอบการประเมินหน่ วยงานภาครั ฐ จานวน 276 หน่ วยงาน
ประกอบด้ วย ราชการส่วนกลาง (เฉพาะส่วนกลางฯ ไม่รวมที่ตงใน
ั้
ภูมิภาค 147) ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (76) องค์การมหาชน (53)

กรมส่ งเสริม
การปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

รั บผิดชอบการประเมินหน่ วยงานภาครั ฐ จานวน 7,853 หน่ วยงาน
ประกอบด้ วย อบจ. (76) เทศบาลนคร (30) เทศบาลเมือง (176) เทศบาล
ตาบล (2,234) อบต. (5,335) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
(กทม., พัทยา 2)

รวมทัง้ สิน้ 8,279 หน่ วยงาน

การประเมิน ITA

ด้ าน
การสารวจ

ขอบเขตการดาเนินงาน ITA ปี 2559

Perception-Based
IIT
คือ แบบสารวจที่ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ ารับการประเมิน
EIT คือ แบบสารวจที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ ารับการประเมิน
หมายเหตุ :
1. กรณีหน่วยงานมีจานวนประชากรมากกว่า 100 ราย ให้ ผ้ รู ับจ้ างกาหนดขนาด
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา หน่วยงานละอย่างน้ อย 100 ตัวอย่าง
2. กรณี หน่วยงานมีจานวนประชากรตัง้ แต่ 100 ราย ลงมา ให้ ผ้ ูรับจ้ างกาหนด
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็ นตัว
แทนที่ดีตามหลักวิชาการ
Evidence-Based คือ แบบสารวจการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยจัดเก็บ
ข้ อมูล 1 แบบสารวจ:หน่วยงาน พร้ อมแนบรายการหลักฐาน/เอกสารที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสารวจฯ

ขอบเขตการดาเนินงาน
ดัชนีความโปร่ งใส (EIT + EBIT) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริ การจาก
หน่วยงานภาครัฐ และหลักฐานเชิงประจักษ์

ด้ านเนือ้ หา

ดั ช นี ค วามพร้ อมรั บ ผิ ด ( EIT) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
ผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริ การจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ดัชนีความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบัติงาน (EIT) ประเมิน
จากการรั บรู้ ของผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อการให้ บริ การ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ กร (IIT+EBIT) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และหลักฐานเชิงประจักษ์
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน (IIT) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การประเมิน ITA

ขอบเขตการดาเนินงาน ITA ปี 2559

ด้ านระยะเวลา
(ปี งบประมาณ 2559 : ตุลาคม 58 - กันยายน 59)
แบบสารวจความคิดเห็น
Internal

แบบสารวจความคิดเห็น
External

จัดเก็บภายในไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2559
**กรณีจดั เก็บข้ อมูลทาง ปณ. ซึง่ ต้ องอาศัยระยะเวลา
ในการตอบกลับ อาจจะดาเนินการจัดเก็บก่อนระยะเวลาที่กาหนด
จัดเก็บภายในไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2559
**กรณีจดั เก็บข้ อมูลทาง ปณ. ซึง่ ต้ องอาศัยระยะเวลา
ในการตอบกลับ อาจจะดาเนินการจัดเก็บก่อนระยะเวลาที่กาหนด

แบบสารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-based

จัดเก็บภายในไตรมาสที่ 4 ของปี งบประมาณ 2559
หน่วยงานภาครัฐจัดส่งให้ กบั หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมิน

นิยามศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบการ
ประเมินผล

หน่วยงานที่ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้ แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. และสานักงานส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่นจังหวัด

ที่ปรึกษา

ผู้รับจ้ างดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้ อมูล บันทึกในฐานข้ อมูล
ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ประชาชน บุคคลภายนอกหน่วยงาน /นิติบุคคล/บริ ษัท/ห้ างร้ าน/
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็ นผู้มารับบริ การ /เป็ นลูกค้ า/เป็ นผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียจากการให้ บริ การตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่เข้ ารับ
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ความโปร่งใส
(Transparency)
ความพร้อมรับผิด
(Accountability)

Integrity & Transparency
Assessment

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
(Corruption-Free Index)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)

หมายเหตุ :
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์ กร)
(Work Integrity)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์ กร)
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ )

การดาเนินงานขององคกร
์
(Organization Operation)
ระบบการร้องเรียนขององค์กร
(Organization Complaint System)
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
(Accountability on Duties)
การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
(Perceived Corruption)
ประสบการณ์ตรง
(Experience)
วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)
การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
(Anti-Corruption Practices)
การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management)
การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)

EIT และ EBIT
EIT และ EBIT

EIT
EIT
EIT
IIT

IIT และ EBIT

IIT
IIT
IIT

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (ต่ อ)
ความโปร่ งใส (Transparency)
การดาเนินงานขององค์ กร
(Organization Operation)
)การให้ และเปิ ดเผยข้ อมูล
การจัดซือ้ จัดจ้ าง

ระบบการร้ องเรียนขององค์ กร
(Organization Complaint System)
EIT และ EBIT

การตอบสนองข้ อร้ องเรี ยน

EIT และ EBIT

ความเป็ นธรรม /ไม่ เลือกปฏิบัติ

EIT และ EBIT

ช่ องทางการร้ องเรี ยน

EIT

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

EIT และ EBIT

การแจ้ งผลร้ องเรี ยน

EIT

การมีส่วนร่ วม

EBIT

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตริ าชการ

EIT

การเข้ าถึงข้ อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่ วยงาน

EBIT

ดัชนี ความโปร่ งใส่ (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่ ง ใส การมี ร ะบบการบริ หารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี หรื อหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ด้ วยความเป็ นธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้ าที่ โดยประเมิน
จากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื ้นฐาน
ข้ อเท็จจริ งจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (ต่ อ)
ความพร้ อมรั บผิด
(Accountability)
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
(Accountability on Duties)

EIT

ดัชนีความพร้ อมรับผิด (Accountability index) หมายถึง การปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของเจ้ าหน้ าที่มี
ความรั บผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ของตน โดยคานึง ถึงความสาเร็ จของงาน ดัชนี นีจ้ ะวัดระดับความ
รับผิดชอบตามการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงานคือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความพร้ อมใน
การปฏิบตั ิงานตามภาระหน้ าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็ จของ
งาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริ การหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงาน

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (ต่ อ)
ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัตงิ าน
(Corruption – Free Index)
การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
(Perceived Corruption)

EIT

ประสบการณ์ ตรง
(Experience)

EIT

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็ นธรรมและโปร่ งใส เป็ นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่ง
มอบบริ การหรื อขัน้ ตอนการให้ บริ การ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้ รับการเสนอเงื่อนไขพิ เศษหรื อจูงใจ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง
ผลประโยชน์ ส่วนตน กลุ่มหรื อพวกพ้ อง หากเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี ม้ าก และเจ้ าหน้ าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรื อขัน้ ตอนการให้ บริ การด้ วยความเป็ นธรรมแล้ ว ก็จะส่งผลให้
หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน ดัชนีนี ้จะวัดระดับการรับรู้ จาก 2 แง่มมุ ได้ แก่ การรับรู้ ข้อมูล
การทุจริ ต (Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริ การหรื อผู้มี

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (ต่ อ)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ กร
(Integrity Culture)

วัฒนธรรมองค์ กร
(Organization Culture)

IIT

การต่ อต้ านการทุจริตขององค์ กร
(Anti-Corruption Practices)

IIT และ EBIT

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบตั ิ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมตามประมวลจริ ยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี
ระบบการต่อต้ านการทุจริ ตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีนี ้เป็ นการประเมินการรับรู้จากมุมมองของเจ้ าหน้ าที่
ในหน่วยงาน และจากจากข้ อเท็จจริ งของเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ของหน่วยงาน ตลอดจนข้ อมูลการ
ถูกชี ้มูลความผิดจากสานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ ประเมิน

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (ต่ อ)
คุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน
(Work Integrity)

(Personnel Management)

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

IIT

IIT

การบริหารงานบุคคล

ดัชนี คุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน (Work

ความเป็ นธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)

IIT

หมายถึง ระบบการบริ หารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริ หารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้ นผลประโยชน์ส่วนรวม
ดัช นี นี ้ เป็ นการวัด ระบบการบริ ห ารงานงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ได้ แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้ จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ จ่ายงบประมาณ และความเป็ นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน โดยดัชนีนี ้เป็ นประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน
Integrity Index)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ITA ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 1
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผล กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
 กาหนดรายละเอียดทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินฯ

ไตรมาสที่ 2
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผล จัดประชุมชี ้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้รับจ้ างสารวจข้ อมูล (ที่ปรึกษา)

ประสานงานกั บ ผู้ ประสานงานของหน่ ว ยงานที่ เ ข้ ารั บ การประเมิ น เพื่ อ ขอ
รายละเอียดข้ อมูลของประชากร (ทั ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริ การ และ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย) ในการเก็บข้ อมูล หรื อข้ อมูลที่จาเป็ นอื่นๆ ในการประเมิน
ศึกษาและวิเคราะห์ประชากร (ทั ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริ การ และผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย) ของหน่วยงานที่เข้ ารับการประเมินเพื่อกาหนดจานวนและประเภท
ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้ อมูล รวมถึงออกแบบและวางแผน กระบวนการเก็บ
ข้ อมูล

หน่ วยงานที่เข้ ารับการประเมิน

กาหนดผู้ประสานงานของหน่วยงาน
จัด เตรี ย มและส่ ง มอบรายละเอี ย ดข้ อ มูล ของประชากร (ทัง้ บุค ลากรภายใน
หน่วยงาน ผู้รับบริ การ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ) สาหรับการเก็บข้ อมูลตามที่ผ้ รู ับจ้ าง
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สารวจข้ อมูลกาหนด หรื อข้ อมูลที่จาเป็ นอื่นๆ ในการเก็บข้ อมูล

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ITA ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่ อ)
ไตรมาสที่ 3
ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร กากับและติดตามการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ างสารวจข้ อมูลฯ ให้ เป็ นไปตาม
สัญญาจ้ างตามหลักวิชาการ และแผนการดาเนินโครงการ
ประเมินผล
รวบรวมแบบสารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based ของ
หน่วยงานที่เข้ ารับการประเมิน และจัดส่งให้ ผ้ รู ับจ้ างสารวจ
รวบรวมข้ อมูลการถูกชีม้ ูลความผิดของเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เข้ ารั บการ
ประเมินจากสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. และส่งมอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง
สารวจข้ อมูล
ผู้รับจ้ างสารวจข้ อมูล (ที่ปรึกษา)

เก็บข้ อมูลของหน่วยงานที่เข้ ารับการประเมินจากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1) แบบสารวจความคิดเห็น Internal
2) แบบสารวจความคิดเห็น External
ตรวจสอบการตอบคาถามแบบสารวจฯ และเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ตอบของหน่วยงานที่เข้ ารับการประเมิน
รวบรวมข้ อมูลการถูกชี ้มูลความผิดของเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผล
ประมวลผลการประเมินเบื ้องต้ น

หน่ วยงานที่เข้ ารับการประเมิน

ตอบคาถามแบบสารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
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พร้ อมทัง้ แนบเอกสาร/หลัก ฐานประกอบการตอบ และจัด ส่ง ให้ ห น่ ว ยงานที
่

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูล External Integrity &
Transparency Assessment

ใช้ วิธีการสารวจ โดยการสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้ า (Face-to-Face
interview) และการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์

ข้ อมูล Internal Integrity &
Transparency Assessment

ใช้ วิ ธี ก ารส ารวจ โดยการส่ งแบบส ารวจให้ กลุ่ มเป้ าหมาย
(เจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานเป้ าหมาย) ที่ จะท าการส ารวจ ทาง e-mail
เป็ นสาคั ญ ร่ วมกั บ การสั มภาษณ์ แบบเผชิญหน้ า (Face-to-Face
interview) และการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ กับกลุ่มเป้าหมาย

ข้ อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based)

ส่ งแบบสารวจฯ ให้ หน่ วยงานเป้าหมายกรอกข้ อมูลที่สอดคล้ องกับ
ข้ อเท็จจริ งตามแบบสารวจฯ และจัดส่ งคืนพร้ อมส่ งมอบ เอกสาร/
หลักฐานอ้ างอิงที่เป็ นตัวเลือกคาตอบ

ข้ อมูลตัวชีว้ ัดที่หน่ วยงาน
อื่นดาเนินการรวบรวม

ประสานและขอความร่ วมมือจากสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน
ป.ป.ท. เพื่อขอข้ อมูลจานวนเรื่ องร้ องเรี ยนที่ถูกชีม้ ูลความผิด
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การเตรียมความพร้ อมของหน่ วยงานที่เข้ ารับการประเมิน ITA
แบบสารวจ Internal เตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบันของบุ คลากรภายในหน่ วยงาน
(บุคลากร ในที่นี ้ หมายถึง ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ และลูกจ้ างของหน่ วยงานผู้เข้ ารั บการ
ประเมินที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ณ ปั จจุบัน และปฏิบัติงานมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ปี ) โดยบันทึก
ข้ อมูลรายชื่อบุคลากรตามแบบฟอร์ มที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
แบบส ารวจ External จั ด เตรี ยมข้ อมู ล ผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
(ผู้รับบริ การ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในที่นี ้ หมายถึง ผู้ท่ ีมาติดต่ อราชการ ผู้ร้องเรี ยน ผู้เข้ ารั บ
การอบรมกับหน่ วยงานผู้เข้ ารั บการประเมิน) โดยบันทึกข้ อมูลรายชื่อผู้รับบริ การหรื อผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสียตามแบบฟอร์ มที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
แบบสารวจการใช้ หลักฐานชิงประจักษ์ Evidence-based ศึกษาวิธีการตอบแบบ
สารวจฯ จากคาอธิบายการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ ละเอียด พร้ อมทัง้ จัดเตรี ยมเอกสาร/
หลั ก ฐานในการด าเนิ น งานที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค าถามตามแบบส ารวจฯ และ
หน่ วยงานต้ องดาเนิ นการตอบแบบสารวจให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง พร้ อมทัง้ แนบเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน และจัดส่ งให้ กับหน่ วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

เกณฑ์ การให้ คะแนนคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
 ค่ าดัชนีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงาน
มีค่าคะแนนระหว่ าง 0-100 คะแนน โดยค่ า 100 คะแนน หมายถึง ระดับการมีคุณธรรม
และความโปร่ งใสการดาเนินงานสูงมาก ขณะที่ 0 คะแนน หมายถึง ระดับการมีคุณธรรม
และความโปร่ งใสการดาเนินงานต่ามาก
 เกณฑ์ การให้ คะแนนค่ าดัชนีคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงาน
แบ่ งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
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แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT
แบบสารวจ
Internal Integrity

“สานักงาน ป.ป.ช.”
ดาเนินการส่ งแบบสารวจให้ เจ้ าหน้ าที่ภายในหน่ วยงานที่
เข้ าร่ วมการประเมิน โดยวิธีการ
1. ทอดแบบ ร่ วมกับการส่ ง e-mail หรื อ
2. การสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้ า
(Face-to-Face interview) หรื อ
3. การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ และส่ งแบบประเมินทาง
ไปรษณีย์ให้ กับกลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ : อาจจะใช้ หลายวิธีร่วมกัน ทัง้ นีข้ นึ ้
อยู่กับความเหมาะสม
“หน่ วยงานเข้ าร่ วมประเมิน”

จัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน

จัดเตรี ยมรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ภายในหน่ วยงานทัง้ หมด
ให้ สนง. ป.ป.ช. เข้ าทาการจัดเก็บข้ อมูลโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
- ชื่อ-นามสกุล
- ตาแหน่ ง สังกัด
- เบอร์ โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ทางาน)
- ที่อยู่ และ e-mail

แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT

แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT

แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT

แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT

แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT
แบบสารวจ
External Integrity
“หน่ วยงานเข้ าร่ วมประเมิน”


จัดเตรี ยม รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ เสีย โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
- ชื่อ-นามสกุล
- ตาแหน่ ง สังกัด
- เบอร์ โทรศัพท์ (มือถือ และ ที่ทางาน)
- ที่อยู่ และ e-mail
ให้ กับ สนง.ป.ป.ช. สาหรั บเข้ าทาการสัมภาษณ์ โดยวิธีการ
1. ทอดแบบ ร่ วมกับการส่ ง e-mail หรื อ
2. การสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้ า
(Face-to-Face interview) หรื อ
3. การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ กับกลุ่มเป้าหมาย

อานวยความสะดวกให้ กับ สนง. ป.ป.ช.ในการเข้ า
สัมภาษณ์ ณ บริเวณหน่ วยงาน
หมายเหตุ : อาจจะใช้ หลายวิธีร่วมกัน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับ
ความเหมาะสม

“สานักงาน ป.ป.ช.”

ดาเนินการเก็บข้ อมูลและสัมภาษณ์ ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่ วนได้ เสีย ของแต่ ละหน่ วยงานที่เข้ าร่ วมการประเมิน

แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT

แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT

แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT
แบบสารวจ

Evidence-Based

ผู้รับผิดชอบและดาเนินการ คือ “หน่ วยงาน
ที่เข้ าร่ วมการประเมิน” หน่ วยงานละ 1 ชุด
วิธีการใช้ แบบ : ให้ หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็ นผู้ตอบแบบประเมิน
 หน่ วยงานตอบ “มี” ให้ ระบุรายการ
เอกสาร/หลักฐานตามที่หน่ วยงานมี หรือ
เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทัง้
แนบรายการเอกสาร/หลักฐานตามที่ระบุนัน้
มาด้ วย
 หน่ วยงานตอบ “ไม่ ม”ี ให้ ชแี ้ จงเหตุผล
ประกอบมาในข้ อคาถามนัน้ ๆ

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT

Key Words of ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานครัง้ นี ้
“เป็ นการประเมินเชิงบวก เพื่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส
ของหน่ วยงาน”
“ไม่ ใช่ การจับผิด แต่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จะนาไปสู่
การสร้ างความร่ วมมือและเพื่อปรับปรุ งการทางาน ของหน่ วยงาน
ภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ”

ช่ องทางการติดต่ อ
สานักป้องกันการทุจริตภาครั ฐ สานักงาน ป.ป.ช.
02-2823161 ต่ อ 121-122
02-2820558
โทรสาร. 02-2828712 และ 02-2820560

http://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA

https://www.facebook.com/ita.nacc
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..ขอบคุณ..
สานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
55

