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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำก 
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดชันีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal 
Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้ เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิ งประจักษ์  Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำก 
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บ
ข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำ นวน  
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
ชื่อหน่วยงำน            

ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ ดังนี้ 
  มีกำรด ำเนินกำร 
  ไม่มีกำรด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. ระบุรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิง โดยหน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบด้วย 
3. จัดท ำแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึก
 ข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้ 
  แบบส ำรวจ จัดท ำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc) 
  เอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบ จัดท ำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้ำงโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและ
  บันทึกเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน 
4. ข้อค ำถำมเกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ของหน่วยงำน ขอให้ระบุลิงก์ (Link) ส ำหรับกำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 
 ของหน่วยงำนในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน 
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ดัชนีควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัด: กำรเปิดเผยข้อมูล 

EB1 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB1 (2) หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรมีส่วนร่วม 

EB2 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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EB2 (2) หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

EB3 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB3 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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EB3 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 โปรดระบุ Link 
Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB3 (4) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

EB4 (1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 



5 
 

 

EB4 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
(ที่ผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

EB4 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 

EB5 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ  
กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ตัวชี้วัด: เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

EB6 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณชน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

EB7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรรับสินบน 

EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ตัวชี้วัด: กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

EB9 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB10 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในหน่วยงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB10 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

EB11 (1) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB11 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
ตัวชี้วัด: มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 

EB12 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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EB12 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน  
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน อนุมัติ หรืออนุญำต) 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 
 

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 


