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Integrity and Transparency Assessment : ITA 

การประเมิน ITA 
กรอบการบรรยาย  

1. สถานการณ์ปัญหาการทจุริตของประเทศไทย ทั่วโลก และกลุ่มอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 
3. ความเป็นมาของ ITA 
4. คุณลักษณะที่เด่นชัดของ ITA 
5. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน ITA 
6. ขอบเขตการประเมิน วธีิการศกึษา และการด าเนินงาน ITA ปี 2559 

8. การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA 
7. กรอบแนวคดิการประเมนิ ITA และ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

9. แบบส ารวจ Internal, External และ Evidence-based 



ที่มา : www.Transparency.org 

(คิดจากรอบ 20 ปี) 
ปี 2538  ได้คะแนนต ่าสุด 28 คะแนน 
ปี 2557 และ 2558 ได้คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  35.7 คะแนน 

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย 

หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 
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คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (CPI) ปี 2538-2558 



 ดัชนีชีว้ัดสภาพการณ์ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015) 
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 สถานการณ์การทุจริตในภาพรวมทั่วโลก (เฉพาะกลุ่มอาเซียน) 

Country 
Rank (175) Rank (168) Score (Years) 

2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Singapore 7 8 87 86 84 85 
Malaysia 50 54 49 50 52 50 

Philippines 85 95 34 36 38 35 

Thailand 85 76 37 35 38 38 
Indonesia 107 88 32 32 34 36 
Vietnam 119 112 31 31 31 31 

Laos 145 139 21 26 25 25 
Cambodia 156 150 22 20 21 21 
Myanmar 156 147 15 21 21 22 

Brunei - - - - - - 



 ดัชนีชีว้ัดสภาพการณ์ปัญหาทจุริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015) 
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 สถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของกลุ่มอาเซียน 

Asean Rank 

No. Country (2014) 
Score 
(2014) 

No. 
Country 
(2015) 

Score (2015) 

1 Singapore 84 1 Singapore 85 
2 Malaysia 52 2 Malaysia 50 

3 
Thailand 38 3 Thailand 38 
Philippines 38 4 Indonesia 36 

5 Indonesia 34 5 Philippines 35 
6 Vietnam 31 6 Vietnam 31 
7 Laos 25 7 Laos 25 
8 Myanmar 21 8 Myanmar 22 
9 Cambodia 21 9 Cambodia 21 
10 Brunei - 10 Brunei - 



  ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 วิสัยทศัน์ 

“สังคมไทยมีวนัิยโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจที่  1  
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่ม

นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
พันธกิจที่  2  

พัฒนาความร่วมมือระบบการ
ประสานงานและบูรณาการการ
ท างานระหว่างเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับทุกภาคส่วน และ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลด

อุปสรรคในการบูรณาการและ
การด าเนินงานป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตทัง้ภายใน
และระหว่างประเทศ 

พันธกิจที่  3 
พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพืน้ที่
เป้าหมาย โดยเป็นนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

พันธกิจที่  4 
สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน

สร้างองค์ความรู้ 
(Knowledge body) 
เพื่อให้รู้เท่าทนัและร่วมกัน
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่ 1 
เพื่อยกระดับจติส านึก

รับผิดชอบในประโยชน์ของ
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักการเมืองและบุคลากร
ในหน่วยงานต่อต้านการ

ทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่ 2 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพมบูีรณาการ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาตฯิกบัแผน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตรวมทัง้แนวทาง
ขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่

ชัดเจน 

วัตถุประสงค์หลักที่ 3 
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่

สนับสนุนให้สาธารณะและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตเกิดความไว้ว่างใจ และเชื่อมั่นใน

ความปลอดภยั 

วัตถุประสงค์หลักที่ 4 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตในด้านการต่อต้าน

ทุจริตให้เท่าทนัสถานการณ์และ
ได้มาตรฐานสากล 



   ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 
 ยทุธศาสตร ์1 

ปลกูและปลกุจิตส านึก
การต่อต้านการทจุริต 
เน้นการปรบัเปล่ียน
ฐานความคิดของคน
ในทกุภาคส่วนในการ
รกัษาผลประโยชน์

สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ 2 
บูรณาการท างานของ

หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริต และพฒันาเครือข่ายใน

ประเทศ 

ยทุธศาสตร ์3 
พฒันาความร่วมมือ    
กบัองคก์รต่อต้าน      

การทจุริต และเครือข่าย              
ระหว่างประเทศ 

ยทุธศาสตร ์4 
พฒันาระบบบริหาร
และเคร่ืองมือในการ

ป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต  

ยทุธศาสตร ์5 
เสริมสร้าง             

องคค์วามรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริต
ให้กบับคุลากร 
ทกุภาคส่วน  

มาตรการ/ แนวทาง 
1.1 ส่งเสริมการด าเนิน

ชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1.2 ส่งเสริมการใช้และ
ก าหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

1.3 การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเคร่ืองมอื
การปลูก-ปลกุ-
ปรับเปลีย่นฐาน
ความคดิ 

1.4 ดูแลคุณภาพชีวติและ
รายได้ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและ
ข้าราชการ  

มาตรการ/ แนวทาง 
2.1 ประสานการท างานและ

การบริหารระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

2.2 สร้างความเข้มแขง็การบูร
ณาการความร่วมมอื
ระหว่างภาคเีครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต 

2.3 พฒันาระบบฐานข้อมูลกลาง 
2.4 ปรับปรุงกฎหมายและการ

บังคบัใช้กฎหมายรวมถึง
การพฒันาระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ข้อบังคบัในแต่
ละหน่วยงานหลกัในการ
ต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องกนั 

มาตรการ/ แนวทาง 
3.1 ประสานความร่วมมอื

กบัหน่วยงาน/องค์กร
ต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ 

3.2 ปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายให้สอดคล้อง
กบัอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 

3.3 สร้างความร่วมมอืโดย
การเข้าร่วมปฎญิญา
และการท าบันทกึความ
เข้าใจระหว่างประเทศ  

มาตรการ/ แนวทาง 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาวจิัยเพือ่
พฒันามาตรการและ
เคร่ืองมอืในการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

4.2 สร้างเสริมระบบ
แจ้งเบาะแสและการ
คุ้มครองพยาน การ
เสริมสร้างศักยภาพ
และการมส่ีวนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้กบัภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
ประชาชนเพือ่ให้
เกดิความเช่ือมัน่ 

4.3 สร้างเสริมระบบรับ
เร่ืองร้องเรียนให้กบั
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่
ต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ/ แนวทาง 
5.1 สร้างองค์ความรู้ใน

การป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวจิัยและ
พฒันา 

5.2 พฒันาระบบการ
จัดการองค์ความรู้ 

5.3 สร้างบุคลากร
เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาส าหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 



ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที ่2 

ดชันีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน CPI 

   

CPI 

ภาครัฐ 
และการเมือง 

ภาคประชาสังคม 
และส่ือมวลชน 

50 

มุ่งเน้นให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน เน้นการปรับเปล่ียนทัศนคต ิ 
สร้างพลังกดดันทางสังคม ไม่ยอมรับคนโกง 

•  พฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงั 
•  สร้างพลงักดดนัทางสังคม ไม่ยอมรับคนโกง 

• เจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ของฝ่ายการเมอืงในการ
ต่อต้าน การทุจริต  

• หน่วยงานภาครัฐมกีารท างานทีโ่ปร่งใสตามหลกั  
     ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 

ภาคธุรกจิเอกชน 
• ก ากบัควบคุมดูแลกจิการตามหลกั CG, CSR 
•  ปฏบิัติการร่วมภาคเอกชนป้องกนัการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ  (Collective Action) 

•  ร่วมด าเนินกจิกรรมต่อต้านการทจุริต 
 กลุ่มเป้าหมายเดก็ 

และเยาวชน 
สร้างจิตส านึกความเป็นคนด ีมวีนัิย  
มจีิตอาสา และไม่สนับสนุนการทุจริต  



การประเมิน ITA 
ความเป็นมา 

2552   ศกึษากรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัระดบัการทจุริตและเพื่อพฒันาดชันีวดัความ
โปร่งใส  
  ลงนามบนัทึกข้อตกลงกบัคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อพฒันา
โครงการตอ่ต้านการทจุริตร่วมกนั (Anti Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)  

2553 เร่ิมน าร่องทดลองใช้เคร่ืองมือดชันีวดัความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency 
Index of the Public Agencies) 8 หน่วยงาน (ราชการส่วนกลาง) ผลการทดลองใช้เคร่ืองมือดงักล่าว น ามาสู่
การพฒันากรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่งใส 

2554  14 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ส านัก/สถาบนั/ศูนย์ฯ ศึกษาและเตรียมความ
พร้อมในการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ .ศ.2554 และ
ด าเนินการพฒันาดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐควบคูก่นั  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เล็งเห็นจุดแข็งท่ีมีความใกล้เคียงกันระหว่าง ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Transparency Index) และ การประเมินคณุธรรมการในการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) จงึมีมติให้บรูณาการเคร่ืองมือการประเมินท่ีใช้ในการต่อต้านการทจุริตทัง้ 2 เคร่ืองมือเข้า
ด้วยกนั ใช้ชื่อวา่         “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)”  

2555 น าเคร่ืองมือ “การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)” มาทดลองใช้ครัง้แรก โดยมีหน่วยงานภาครัฐน าร่อง 4 
ประเภท คือ ราชการสว่นกลาง (2) ราชการสว่นภมิูภาค (2) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (2) และรัฐวิสาหกิจ (2)  



Integrity 
Assessment 

Transparency 
Index + 

Thailand Integrity & Transparency Assessment 

เคร่ืองมือส าหรับการประเมนิระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมส าหรับวัฒนธรรมไทย 

การประเมิน ITA 

คุณลักษณะที่เด่นชัดของ ITA 

เป็นเคร่ืองมือที่บูรณาการดัชนี 2 รูปแบบ เข้าด้วยกัน 

เป็นการประเมินหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  

(Evidence - based) 

เป็นการประเมินการรับรู้ 
(Perception - based) 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม

โครงการ  
 เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงมากยิ่งขึน้     

 

การประเมิน ITA 

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
      ด าเนินงานของหน่วยงาน  
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความส าคัญและ 
      ถือปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึน้ 
  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
      เพิ่มสูงขึน้ ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันศรัทธาแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ระดับคะแนน CPI ของประเทศเพิ่มสูงขึน้อันเป็นผลทางอ้อม 



หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน ITA 

การประเมิน ITA 

ขอบเขตการประเมิน  

 คณะรัฐมนตรีลงมติเหน็ชอบ (5 มกราคม 2559) ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน ITA พ.ศ. 2559 – 2560 

เป็นตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการของส่วนราชการระดับกรม  
ระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. หน่วยงานราชการระดับกรม 148 กรม (ภายใต้ 17 กระทรวง) 
2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
3. สถาบันอุดมศึกษา 63 แห่ง 
 
หน่วยงานภาครัฐทัง้หมดจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2560  
    ที่ระดับคะแนน 80% ขึน้ไป 



ขอบเขตวิธีการศึกษา 

วจิัยจากเอกสาร 
(Document Research)  

 
 
 

การประเมิน ITA ใช้วธีิวจิัย 2 วธีิ คือ 
 

จัดเกบ็ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบค าถามเกี่ ยวกับ วิ ธีการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการ กิจกรรมที่ ด าเนินการจริง ที่ มี
คุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส 

จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น (IIT+EIT) 
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน กระบวนการ และพฤติกรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เร่ือง ความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิด  ความปลอดจากการทุ จ ริตในการปฏิบัติ ง าน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน และคุณธรรมในการท างาน
ในหน่วยงาน  

วจิัยจากการส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง  

(Sample Survey Research) 



ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 121 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนญู(7) องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ
ศาล)(3)ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร(1) ส านักงานเลขาธิการ
วฒุิสภา (1) รัฐวิสาหกิจ (56) และองค์การมหาชน (53) 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 505 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สว่นราชการระดบักรม (เฉพาะสว่นกลาง ไมร่วมสว่นกลาง
ท่ีตัง้ในภมูิภาค)(147) สว่นราชการระดบัจงัหวดั(76) องค์การบริหารสว่น
จงัหวดั(76) เทศบาลนคร(30) เทศบาลเมือง(174) และ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (2) (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 7,571 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย เทศบาลเมือง(ท่ียกระดับจากเทศบาลต าบล)(2) เทศบาล
ต าบล(2,234) และ องค์การบริหารสว่นต าบล(5,335) 

การประเมิน ITA 

ขอบเขตการด าเนินงาน ITA ปี 2558   

รวมทัง้สิน้  8,197  หน่วยงาน 

ด้านความครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ 



ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 150 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านกังานศาล (3) องค์กรอิสระ (4) องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนญู 
(3) ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา (1) ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(1) รัฐวิสาหกิจ (55) สถาบนัอดุมศกึษา (83)  
 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 276 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ราชการสว่นกลาง (เฉพาะสว่นกลางฯ ไม่รวมท่ีตัง้ใน
ภมิูภาค 147) สว่นราชการสว่นภมิูภาค (76) องค์การมหาชน (53)  
 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

รับผิดชอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 7,853 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย อบจ. (76) เทศบาลนคร (30) เทศบาลเมือง (176) เทศบาล
ต าบล (2,234) อบต. (5,335) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
(กทม., พทัยา 2)  
 

ด้านความครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ 

การประเมิน ITA 

ขอบเขตการด าเนินงาน ITA ปี 2559   

รวมทัง้สิน้  8,279  หน่วยงาน 



Perception-Based 
       IIT  คือ แบบส ารวจท่ีประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน 
       EIT คือ แบบส ารวจท่ีประเมินจากความคิดเห็นของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียของหนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน 
หมายเหตุ :  
 1. กรณีหน่วยงานมีจ านวนประชากรมากกว่า 100 ราย ให้ผู้ รับจ้างก าหนดขนาด

ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา หนว่ยงานละอยา่งน้อย 100 ตวัอยา่ง  
2. กรณีหน่วยงานมีจ านวนประชากรตัง้แต่ 100 ราย ลงมา ให้ผู้ รับจ้างก าหนด

ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นตัว
แทนท่ีดีตามหลกัวิชาการ 

 
 Evidence-Based คือ แบบส ารวจการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยจดัเก็บ
ข้อมลู 1 แบบส ารวจ:หน่วยงาน พร้อมแนบรายการหลกัฐาน/เอกสารท่ีใช้ในการ
ตอบแบบส ารวจฯ 
 
 

 
 
 

ด้าน 
การส ารวจ 

การประเมิน ITA 

ขอบเขตการด าเนินงาน ITA ปี 2559   



ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ดัชนีความโปร่งใส (EIT + EBIT) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ดัชนีความพร้อมรับผิด (EIT)  ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (EIT) ประเมิน
จากการรับรู้ของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (IIT+EBIT) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐ และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (IIT)  ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 

 

ด้านเนือ้หา 



แบบส ารวจความคดิเหน็ 
Internal 

จัดเกบ็ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2559 
**กรณีจดัเก็บข้อมลูทาง ปณ. ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลา 
ในการตอบกลบั อาจจะด าเนินการจดัเก็บก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

ด้านระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ 2559 : ตุลาคม 58 - กันยายน 59) 

 

แบบส ารวจความคดิเหน็ 
External 

แบบส ารวจใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ 
Evidence-based  

จัดเกบ็ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2559 
**กรณีจดัเก็บข้อมลูทาง ปณ. ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลา 
ในการตอบกลบั อาจจะด าเนินการจดัเก็บก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 

จัดเกบ็ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2559 
หน่วยงานภาครัฐจดัส่งให้กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
การประเมิน 

การประเมิน ITA 

ขอบเขตการด าเนินงาน ITA ปี 2559   



นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบการ
ประเมินผล 

 
 
 

หน่วยงานท่ีด าเนินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้แก่ ส านกังาน ป.ป.ช. ส านกังาน ป.ป.ท. และส านกังานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจงัหวดั 

ที่ปรึกษา 

ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ รับจ้างด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล บนัทึกในฐานข้อมูล 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองมือการ
ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประชาชน บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/

หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้มารับบริการ/เป็นลกูค้า/เป็นผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียจากการให้บริการตามภารกิจหลกัของหน่วยงานท่ีเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

Integrity & Transparency 
Assessment 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน  

(Corruption-Free Index) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององคก์ร                 
(Organization  Operation) 

  

 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Perceived Corruption) 

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  

IIT 

  IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

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

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 
(Organization  Complaint  System) 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability on Duties) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

ความโปร่งใส  (Transparency) 

การด าเนินงานขององค์กร                 
(Organization  Operation) 

) 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 
(Organization  Complaint  System) 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

การให้และเปิดเผยข้อมูล 
การจดัซือ้จดัจ้าง 

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏบิัต ิ

การมีส่วนร่วม 

การเข้าถงึข้อมูลตามภารกจิหลัก     
ของหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏบิัตริาชการ 

การตอบสนองข้อร้องเรียน 

การแจ้งผลร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน 

 EBIT 

EIT 

EBIT 

EIT และ EBIT 
EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบตัิราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี  ห รือหลัก ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ โดยประเมิน
จากมมุมองความคิดเห็นของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์บนพืน้ฐาน
ข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลกัฐานตา่งๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability on Duties) 

EIT   

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability index) หมายถึง การปฏิบตัิราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ดัชนีนีจ้ะวัดระดับความ
รับผิดชอบตามการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัิงานคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัความพร้อมใน
การปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ี และพฤติกรรมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของ
งาน โดยประเมินจากมมุมองความคิดเห็นของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  

ความพร้อมรับผดิ 
(Accountability) 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Perceived Corruption) 

EIT  

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่ง
มอบบริการหรือขัน้ตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านีม้าก และเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขัน้ตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
หน่วยงานมีความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบตัิงาน ดชันีนีจ้ะวดัระดบัการรับรู้จาก 2 แง่มมุ ได้แก่ การรับรู้ข้อมลู
การทจุริต (Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้ รับบริการหรือผู้มี
สว่นได้สว่นเสีย  

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏบัิตงิาน 

(Corruption – Free Index) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

IIT  และ EBIT IIT  

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบตัิ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลกัคณุธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี
ระบบการต่อต้านการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดชันีนีเ้ป็นการประเมินการรับรู้จากมมุมองของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน และจากจากข้อเท็จจริงของเอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมลูการ
ถกูชีม้ลูความผิดจากส านกังาน ป.ป.ช. และ ส านกังาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน  

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

การบริหารงานบุคคล 
 (Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

IIT  

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดัชนีนี ้เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเร่ืองของการบริหารงานบุคคล  (Personnel 

Management) ยึดหลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลกัความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวตัถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลกัการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน โดยดชันีนีเ้ป็นประเมินจากมมุมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Assignment) 

IIT  IIT  

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผล  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ก าหนดรายละเอียดทางวิชาการเก่ียวกบัการประเมนิฯ 

ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผล  จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล (ที่ปรึกษา)  ประสานงานกับผู้ ประสานงานของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินเพ่ือขอ 
รายละเอียดข้อมลูของประชากร (ทัง้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้ รับบริการ และ ผู้มี
สว่นได้สว่นเสีย) ในการเก็บข้อมลู หรือข้อมลูที่จ าเป็นอ่ืนๆ ในการประเมนิ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ประชากร (ทัง้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้ รับบริการ และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย) ของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินเพ่ือก าหนดจ านวนและประเภท
ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล รวมถึงออกแบบและวางแผน กระบวนการเก็บ
ข้อมลู 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  ก าหนดผู้ประสานงานของหน่วยงาน 
 จัดเตรียมและส่งมอบรายละเอียดข้อมูลของประชากร (ทัง้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ส าหรับการเก็บข้อมลูตามท่ีผู้ รับจ้าง
ส ารวจข้อมลูก าหนด หรือข้อมลูที่จ าเป็นอื่นๆ ในการเก็บข้อมลู 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ไตรมาสที่ 3 

ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
ประเมินผล 

 ก ากับและติดตามการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างส ารวจข้อมูลฯ ให้เป็นไปตาม
สญัญาจ้างตามหลกัวิชาการ และแผนการด าเนินโครงการ 
 รวบรวมแบบส ารวจใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based ของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และจดัสง่ให้ผู้ รับจ้างส ารวจ 
 รวบรวมข้อมูลการถูกชีมู้ลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และส่งมอบให้ผู้ รับจ้าง
ส ารวจข้อมลู 

ผู้ รับจ้างส ารวจข้อมูล (ที่ปรึกษา)  เก็บข้อมลูของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้
    1) แบบส ารวจความคิดเห็น Internal 

    2) แบบส ารวจความคิดเห็น External 

 ตรวจสอบการตอบค าถามแบบส ารวจฯ และเอกสาร/หลกัฐานประกอบการ
ตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
 รวบรวมข้อมลูการถกูชีม้ลูความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผล 
 ประมวลผลการประเมินเบือ้งต้น 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  ตอบค าถามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 

พร้อมทัง้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบ และจัดส่งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผล 
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ข้อมูล External Integrity & 
Transparency Assessment 

   ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

ข้อมูล Internal Integrity & 
Transparency Assessment 

   ใ ช้วิ ธีการส ารวจ โดยการส่งแบบส ารวจให้ก ลุ่มเป้าหมาย 
(เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป้าหมาย) ที่จะท าการส ารวจ ทาง e-mail 
เป็นส าคัญ ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลหลักฐานเชงิประจักษ์ 
(Evidence-Based) 

    ส่งแบบส ารวจฯ ให้หน่วยงานเป้าหมายกรอกข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงตามแบบส ารวจฯ และจัดส่งคืนพร้อมส่งมอบ เอกสาร/
หลักฐานอ้างอิงที่เป็นตัวเลือกค าตอบ 

ข้อมูลตัวชีวั้ดที่หน่วยงาน
อื่นด าเนินการรวบรวม 

   ประสานและขอความร่วมมือจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อขอข้อมูลจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ถูกชีมู้ลความผิด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 



การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA 

 
 
 

แบบส ารวจ Internal เตรียมข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
(บุคลากร ในที่นี ้หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานผู้เข้ารับการ
ประเมินที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยบันทึก
ข้อมูลรายช่ือบุคลากรตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

แบบส ารวจ External จัดเตรียมข้อมูลผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี ้หมายถึง ผู้ที่มาติดต่อราชการ ผู้ร้องเรียน ผู้เข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน) โดยบันทึกข้อมูลรายช่ือผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

แบบส ารวจการใช้หลักฐานชิงประจักษ์ Evidence-based ศึกษาวิธีการตอบแบบ
ส ารวจฯ จากค าอธิบายการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด พร้อมทัง้จัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานในการด าเนินงานที่ มีความสอดคล้องกับข้อค าถามตามแบบส ารวจฯ และ
หน่วยงานต้องด าเนินการตอบแบบส ารวจให้ตรงกับข้อเท็จจริง พร้อมทัง้แนบเอกสาร /
หลักฐานที่ เก่ียวข้องให้ครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบการประเมินผล 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



 ค่าดัชนีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

     มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน โดยค่า 100 คะแนน หมายถึง ระดับการมีคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก ขณะที่ 0 คะแนน หมายถึง ระดับการมีคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานต ่ามาก 

 เกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน                 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 



แบบส ารวจ 
Internal Integrity 

“ส านักงาน ป.ป.ช.” 
ด าเนินการส่งแบบส ารวจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน โดยวิธีการ 
1. ทอดแบบ ร่วมกับการส่ง e-mail หรือ 
2. การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
    (Face-to-Face interview) หรือ 
3. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และส่งแบบประเมินทาง 
   ไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหตุ : อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกัน ทัง้นีข้ึน้ 
อยู่กับความเหมาะสม 
“หน่วยงานเข้าร่วมประเมิน” 
 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 จัดเตรียมรายช่ือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทัง้หมด 

ให้ สนง. ป.ป.ช. เข้าท าการจัดเกบ็ข้อมูลโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

  - ช่ือ-นามสกุล 
  - ต าแหน่ง สังกัด 
  - เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) 
  - 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 Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  



แบบส ารวจ 
External Integrity 

“หน่วยงานเข้าร่วมประเมนิ” 
 จัดเตรียม รายช่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย  โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้
 - ช่ือ-นามสกุล 
 - ต าแหน่ง สังกัด 
 - เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ และ ที่ท างาน) 
 - ที่อยู่ และ e-mail 
ให้กับ สนง.ป.ป.ช. ส าหรับเข้าท าการสัมภาษณ์ โดยวิธีการ 
      1. ทอดแบบ ร่วมกับการส่ง e-mail หรือ 
      2. การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
           (Face-to-Face interview) หรือ 
      3. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มเป้าหมาย 
 อ านวยความสะดวกให้กับ สนง. ป.ป.ช.ในการเข้า 
สัมภาษณ์ ณ บริเวณหน่วยงาน 
หมายเหตุ : อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ 
ความเหมาะสม 

“ส านักงาน ป.ป.ช.” 
 ด าเนินการเกบ็ข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้รับบริการ/ผู้มี 
ส่วนได้เสีย ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน      

แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT  



แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT  



แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT  



แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT  



แบบส ารวจ 

Evidence-Based 
 
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ คือ “หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน” หน่วยงานละ 1 ชุด 

 
วธีิการใช้แบบ : ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ตอบแบบประเมนิ 
 
  หน่วยงานตอบ “มี” ให้ระบุรายการ
เอกสาร/หลักฐานตามที่หน่วยงานมี หรือ
เอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้
แนบรายการเอกสาร/หลักฐานตามที่ระบุนัน้
มาด้วย   
  หน่วยงานตอบ “ไม่ม”ี ให้ชีแ้จงเหตุผล
ประกอบมาในข้อค าถามนัน้ 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 



แบบ Evidence-Based & Transparency Assessment: EBIT 



 
 

Key Words of ITA  

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานครัง้นี ้
“เป็นการประเมินเชิงบวก เพื่อการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน” 
 

“ไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปสู่ 
การสร้างความร่วมมือและเพื่อปรับปรุงการท างาน ของหน่วยงาน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึน้” 
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ช่องทางการตดิต่อ 

    ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 
    02-2823161 ต่อ 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.. 
ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  ส านักงาน ป.ป.ช. 


