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1. ที่มา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึง
สถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน จึงกาหนดทิศทางและ
นโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน
โดยดาเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) จากการทาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการแนวคิดการประเมินคุณธรรมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity Assessment) ขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and
Civil Rights Commission : ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และ
ประเด็นในการสารวจต่างๆ ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
สร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลั กการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - based) เข้ากับหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จั ด ท าเพื่ อ เป็ น แนวทางของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลั ง ในการปฏิบั ติงานการประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
2.2 เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.3 เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. ขอบเขต
3.1 คู่มือฉบั บ นี้ ครอบคลุ มขั้น ตอนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
โดยเนื้อหาในการประเมินต้องมีความตรง (Validity) และครอบคลุมในคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐพึงปฏิบัติ ต้องอยู่ ภายใต้ขอบเขตตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดเนื้อหาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเรื้อหาการประเมินประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
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3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใช้วิธีที่สาคัญ 2 วิธี คือ
1. การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐาน
ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ตอบค าถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ ระบบหรื อ ขั้ น ตอนที่ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
2. การวิจัยจากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบคาถามตามแบบสารวจความคิดเห็น
External Integrity & Transparency Assessment และแบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity &
Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกระบวนการ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ เรื่องความโปร่งใสความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
4. คาจากัดความ
4.1 การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ดังนี้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผล หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง งบประมาณ และ
รับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินการสารวจและประเมินผล ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท.
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ รับ จ้างส ารวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิ ดชอบการประเมินผล
ว่าจ้างการสารวจข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน หมายถึง หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ รวมทั้งสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบสารวจความคิดเห็น Internal (Internal Integrity & Transparency Assessment)
หมายถึงแบบสารวจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale) เพื่อสารวจการรับรู้หรือความคิดเห็น
(Perception) มุ่งเน้นสารวจในดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและดัชนีคุณธรรมการทงานในหน่วยงาน
แบบสารวจความคิดเห็น External (External Integrity & Transparency Assessment)
หมายถึงแบบสารวจแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale) เพื่อสารวจการรับรู้หรือความคิดเห็น
(Perception) มุ่งเน้นสารวจในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิดและดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน
- แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) (Evidence –Based Integrity
& Transparency Assessment) หมายถึง แบบสารวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกระบวนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน รวมไปถึงการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และให้แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการตอบแบบสารวจ มุ่งเน้นสารวจในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด และดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
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4.3 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จาแนกตามประเภทแบบสารวจได้ ดังนี้
แบบสารวจความคิดเห็น Internal กาหนดให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ และมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น External
ก าหนดให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ ประชาชน
บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายในปีงบประมาณ
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) กาหนดให้กลุ่มเป้าหมาย คือ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สานักบริหารกลาง
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สานักตรวจสอบและประเมินผล
4. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
5. สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน
8. กลุ่มกฎหมาย
9. กลุ่มสารนิเทศการคลัง
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กฎกระทรวงฉบับที่ 3)
ทั้ ง นี้ ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 1-3
โดยที่ปัจจุบันภารกิจอานาจหน้าที่ของแต่ละสานัก/ศูนย์/กลุ่มในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่มีการ
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้
สานักบริหารกลาง
1. งานสารบรรณของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. งานช่วยอานวยการ เกี่ยวกับแต่งตั้งผู้แทนของกระทรวงในคณะกรรมการต่างๆ งานบริหารห้อง
ประชุม
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3.งานกิจกรรมพิเศษที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เช่น งานกีฬา งานตักบาตรทาบุญ
ประจาเดือน งานกาชาด งานสวัสดิการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นครั้งคราว
4. การบริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
5. งานติดต่อประสานงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการ GFMIS (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
3. กากับ ดูแล ประสานงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
4. ฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่บุคลากรในสังกัด (กรมและรัฐวิสาหกิจ) ในหลักสูตรทั่วไป
5. เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง และศูนย์การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ
กระทรวง อาทิ ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี เป็นต้น
6. วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
7. สนับสนุนและให้คาปรึกษาแนะนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
สานักตรวจสอบและประเมินผล
1.จัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยผ่านกระบวนการของการตรวจ
ราชการ และพิจารณาดาเนินการเรื่องร้องเรียน
3. การตรวจราชการการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
3.1 การตรวจราชการส่วนกลาง
การตรวจราชการส่วนกลางเป็นการตรวจราชการในหน่วยงานส่วนกลางของกรมต่างๆ และ
สาขาพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ เช่น สานักงานสรรพากรพื้นที่ เป็นต้น
3.2 การตรวจราชการส่วนภูมิภาค
การตรวจราชการส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น การตรวจราชการหน่ ว ยงานในสั ง กั ด (กรมและ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ) ซึ่ ง มี ที่ ท างานในส่ ว นภู มิ ภ าค รู ป แบบการตรวจราชการนี้ จ ะมี ก ารเชิ ญ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมถึง
ภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังผลการดาเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอ
แนวคิดของภาคเอกชน พร้อมทั้งจะมีการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับฟังมุมมอง ข้อเสนแนะ ต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด รวมถึงนโยบายของกระทรวง เพื่อจัดทาสรุปผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอปลัดกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและพิจารณาดาเนินการ
พร้อมทั้งชี้แจงผลการดาเนินการให้กระทรวงทราบ ทั้งนี้ สานักตรวจสอบและประเมินผลจะมีการจัดทาสรุปผล
การตรวจราชการในภาพรวมของปีงบประมาณ เพื่อนาเรียนผู้บริหารรับทราบ
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3.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการบูรณาการการ
ตรวจราชการในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
4. การรับเรื่องราวร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สานักตรวจสอบและประเมินผล มีภารกิจดาเนินการเปิดศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนในส่วนของ
กระทรวงการคลัง โดยมีหลากหลายช่องทาง อาทิ เรื่องร้องเรียนเอกสาร จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร่วมกับ
สานักนายก เป็นต้น
5. การตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในกรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. จัดทาแผนและการปฏิบัติราชการของกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับ
กระทรวง
2. จัดทาและสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
3. ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในสังกัด รวมถึงสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. เลขานุการ การประชุมผู้บริหารของกระทรวง เพื่อติดตามข้อสั่งการที่กระทรวงมอบหมายให้ส่ง
ในสังกัดดาเนินการ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย
5. การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ เพื่อมอบสิ่งจูงใจให้
6. Cco Mof สัญจร เป็นการมอบนโยบายของกระทรวงสู่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
7. ภาษี เพื่อให้ความรู้ในการบูรณาการทางด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก จัดเป็นการ
อานวยความสะดวกใน อาทิความรู้ด้านภาษี โดยมีช่องทางเผยแพร่ทั้งเว็ บไซต์ สายด่วน 1689 ภารกิจอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทารายงานประจาปีของกระทรวง
9. ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของกระทรวง
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งในเรื่องของ HRM และ HRD ในส่วนของกระทรวง
และสานักงานปลัดกระทรวง
2. ดาเนินการด้านวินัยของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
3. ภารกิจการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. การจัดบุคคลกรเข้าร่วมในพิธีวันสาคัญของทางราชการ
5. ภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการ สป. คุณธรรม โครงการหรือกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและสัมมนา
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กลุ่มกฎหมาย
1. ดาเนิ น การเกี่ยวกับ งานนิ ติกรรมและสั ญญา งานเกี่ยวกับความรับผิ ดชอบทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสารนิเทศการคลัง
1. การเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของกระทรวง ให้แก่สื่อมวลชน และประชาชน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ รวมทั้งจัดทาแถลงข่างต่างๆ
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวง
3. กาหนดกลยุทธ์ในการให้บริการสารสนเทศด้านพัฒนาเชิงรุก หรือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. ก ากั บ ดู แ ล ประสานงาน และให้ ค าแนะน าแก่ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. การจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการท าในส่ ว นของกระทรวง และส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง รวมตลอดถึง การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ระดับกระทรวง และสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้
- การนาองค์กร
- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- การให้ความสาคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
- การมุ่งเน้นบุคคลากร
- การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ (คู่มือการปฏิบัติงานราชการ)
- ผลลัพธ์การดาเนินการ
ซึ่งการดาเนินงานจัดทารูปแบบของคณะทางานเป็นรายหมวด เพื่อขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรม
4. การจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบของ สตง.
5. การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงของสานักงานปลัดกระทรวง
6. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี
7. การจัดทาแผนวิกฤติของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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กลุ่มตรวจสอบภายใน(ระดับความกระทรวง และระดับกรม)
1. ตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยแต่ละปีจะมีแผนการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายเรื่องพิจารณาดาเนินการตรวจสอบ
2. ดาเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงานปลัดและกระทรวง
3. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง (ค.ต.ป.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1. จัดทาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของส่วนราชการในระดับกระทรวง
และระดับสานักงานปลัด พร้อมทั้งประสานงานเร่งรัดและกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินตามข้อเสนอ
ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือลา เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของส่วนราชการ
การส่งต่อไปยังส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและนาเรียนผู้บริหาร
3. การประกาศเกียรติคุณ...ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์
4. การอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การประเมินความโปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวง สานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของเรื่อง
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ integrity &
Transparency Assessment : TTA
7. ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. Flow Chart
กรณีตอบแบบสารวจหลักสูตรเชิงประจักษ์

ศึกษาบทบาทอานาจหน้ าที่ของสานัก/ศูนย์/กลุ่ม

ลักษณะคาถามในแบบสารวจหลักสู ตรเชิงประจักร
หารือกับสานัก/ศู นย์ /กลุ่ม ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการเป็ นเจ้ าภาพตอบแบบสารวจ
จัดทาหนังสื อมอบหมาย สานัก/ศู นย์/กลุ่ม
เพือ่ ให้ ตอบแบบสารวจ(แนบข้ อมูลเดิมทีใ่ ส่ แนบไปด้ วย)

ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานเจ้ าของข้ อมูลอย่ างใกล้ชิด
รวบรวมข้ อมูล และตรวจสอบความถูกต้ อง
ก่อนจัดทาหนังสื อนาส่ งให้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หมายเหตุ : บางข้อคาถามในแบบสารวจ อาจจะไม่จัดได้ หรือ ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาที่กาหนด
ซึ่งบางข้อคาถามที่ปรากฏในคาอธิบาย สามารถใส่ช่องอื่นๆ และให้เหตุผลได้
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กรณีการขออุทธรณ์
ตรวจสอบคะแนนทีไ่ ด้ รับ พร้ อมคาแนะนาของผู้ประเมิน
หากไม่ ได้ คาตอบ ต้ องวิเคราะห์ ดูจากเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนข้ อมูลอย่ างไร
ประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เพือ่ จัดทาข้ อมูลเพิ่มเติม
หรือเปลีย่ นข้ อมุล หรือข้ อยกเว้ น(กรณีทคี่ าถามข้ อนี้
ให้ กระทาได้ โดยให้ เหตุผละและแนบเอกสาร)

จัดทาหนังสือมอบหมายหรือประสานงานภายในเพือ่ ขอข้ อมูล

รวบรวมข้ อมูล นาเสนอผู้บริหาร
ลงนามจัดทาให้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรณีผลการประเมินเป็นที่สิ้นสุด

สรุปข้ อมูล,ข้ อเสนอแนะ เรียนผู้บริหาร

จัดทาหนังสือแจ้ งสานัก/ศูนย์ /กลุ่ม
เพือ่ ทราบ และพิจารณาข้ อเสนอแนะ
หรือสัมนาในปี ถัดไป
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
integrity & Transparency Assessment : TTA
การประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) หรือ ITA ในส่วนของหลักฐานเชิง
ประจักษ์เป็นการประเมินโดยการตอบคาถามในส่วนของกระบวนการทางานของหน่วยงานโดยใช้หลักฐานเป็น
ตัวประกอบในการให้คะแนนโดยมีขั้นตอนที่พิจารณาการดาเนินการเพื่อให้บริการตอบคาถามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1.บทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง และของแต่ละสานัก /ศูนย์/กลุ่ม โดยศึกษาของ
อานาจหน้าที่ ที่ปรากฏ ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฉบับที่ 1-3 และภารกิจที่ได้มีการดาเนินการใน
ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นว่าแต่ละสานัก /ศูนย์/กลุ่ม มีการดาเนินกิจกรรม/โดยการ...ซึ่งมีผลต่อการมอบหมายให้
สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของร่วมให้ข้อมูลในประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาข้อคาถามพร้ อมคาอธิบายให้ ละเอียดเพราะจะเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับภารกิจใน
สานัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่ดาเนินการอยู่ ในการ...เป็นเจ้าภาพสาหรับให้ข้อมูลในคาถามนั้นๆ
3.เมื่อมองภาพรวมภารกิจของสานัก /ศูนย์/กลุ่ม เชื่อมโยงกับข้อคาถามได้แล้ว ต้องมีการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมในบางข้อคาถาม เพราะอาจมีภารกิจ บางส่วนซึ่งอาจมีการคาดเคลื่อนหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งต้องร่วม
หารือ กับเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติม อันจะทาให้ทิศทางการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตอบคาถามมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง และสามารถตอบคาถามในประเด็นปลีกย่อย อนึ่ง...กรณีข้อคาถามมี ..สั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะเงื่อนไข
หรือข้อยกเว้นที่หน่วยงานไม่สามารถตอบได้ หรือตอบได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งต้องมีการให้เหตุผล ลักษณะนี้จะต้องมี
ความสมเหตุ ส มผล โดยดู ภ ารกิ จ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงเป็ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ภารกิ จ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถามในข้อคาถาม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตเป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่จากัดในข้อคาถามนั้น หรือบางกรณีไม่สามารถดาเนินการได้ ตามระยะเวลาที่
กาหนดโดยมีเหตุผลหรือความจาเป็นที่สมเหตุก็สามารถใส่ได้ ทั้งนี้ต้องดูคาอธิบายในข้อคาถามอีกครั้ง
4.จัดทาหนังสือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นผู้ให้ข้อมูลทั้งนี้ คาถามใดที่เคยส่งข้อมูลให้ผู้
ประเมินแล้วได้คะแนนให้ส่งข้อมูลกับหน่วยงาน เจ้าของข้อมูลไปด้วย พร้อมแนบคาอธิบายไปด้วย (คาอธิบาย
อาจนาไปให้ตอนไปหารือก็ได้)
5.ติดต่อกับเจ้าของข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และทันตามระยะเวลาที่กาหนด
6.จัดทาหนังสือส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานผู้ประเมิน
7.กรณีการอุทธรณ์ผลคะแนน
ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักรเริ่มต้น ถ้ าข้อใดไม่ได้คะแนนต้องศึกษากลั้นกรองดูว่าเหตุผลที่ไม่ได้คะแนน
เพราะเหตุใด ข้อมูลที่ส่งไปมีความสมบูรณ์หรือไม่ หรืออาจพิจารณาการนาข้อมูลอื่นที่ตรงตามเจตนารมของผู้
ประเมินให้มากที่สุ ด (บางกรณีถ้าภารกิจส านักงานปลั ดกระทรวงไม่ . ..ต่อภารกิจนี้ และผู้ประเมินเปิดช่อง
ให้ไม่ขอวัดนี้โดยรวมเหตุผลของเอกสารประกอบ ก็สามารถดาเนินการได้)
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กรณีการเตรียมความพร้อมในปีถัดๆไป ผลคะแนนข้อใดที่ไม่ได้ปีถัดไปนี้จะต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิด
ให้ได้ซึ่งต้องมีการคิดวางแผลหาวิธีล่วงหน้าโดยหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนและวิธีการใดที่ได้
คะแนนอยู่แล้วต้องประสานกับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้มีการดาเนินการเตรียมพร้อมจัดทาต่อไป
กรณี ผ ลการประเมิน เป็ นที่สิ้ น สุ ดเมื่อได้รับสรุปผลคะแนนการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมินแล้ว จัดทาหนังสือสรุปให้ผู้บริหารทราบพร้อมข้อเสนอแนะให้สานัก /ศูนย์/กลุ่ม ทราบสถานะความ
โปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวงการคลังพร้อมข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุง ต่อไป
8. มาตรฐานงาน
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่า
คะแนนระหว่าง 0-100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้าหนักแต่ละข้อคาถามในแบบสารวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบ
สารวจความคิดเห็น Internal แบบสารวจความคิดเห็น External และแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –
Based) โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5
ระดับ ดังนี้
80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน =
คะแนน =
คะแนน =
คะแนน =
คะแนน =

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก

9. ระบบการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA จะขึ้นอยู่กับแผนการดาเนินการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ภ ายในปี ง บประมาณขั้ น ตอนและช่ ว งเวลาของการประเมิ น ฯ
จะมีรายละเอียดโดยประมาณ ดังนี้
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

●ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
●ประสานขอข้อ มูล ที่ ใช้ ใ นการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นง านของ
หน่วยงานภาครัฐจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
● เก็บข้อมูลแบบสารวจการรับรู้สาหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
(แบบสารวจความคิดเห็น Internal)
● เก็บข้อมูลแบบสารวจการรับรู้สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
(แบบสารวจความคิดเห็น External)
● เก็บข้อมูลแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
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ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ตรวจสอบและประมวลผลคะแนน
● จัดส่งผลการให้คะแนนตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการอุทธรณ์
● จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งใช้ ผ ลการประเมิ น ฯ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ
● จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
● ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
● จัดงานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. กาหนด

10. กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาแถลงนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -2561)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) สาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
11. แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment
- แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment
- แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency
Assessment
แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบสารวจความคิดเห็น
Internal
แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์

ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
- ภาคผนวก ข แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
- ภาคผนวก ค แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment
- ภาคผนวก ง คาอธิบายแบบสารวจเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment
- ภาคผนวก จ แบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มข้อมลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
- ภาคผนวก ช แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์

