
ประเทศไทยจะได้อะไร

ทําไมต้องประเมินผล

 การประเมนิคณุธรรมและความโปร�งใสในการดาํเนนิงานของหน�วยงาน

ภาครฐั เ�นการประเมนิผลเพือ่ให�หน�วยงานภาครฐัรบัทราบถงึสถานะระดบั

คุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐแต�ละแห�ง ว�ามีการดําเนิน

งานเ�นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และเจ�าหน�าที่ในองค�กร ในภาพรวมปฏบิตัิ

ตามประมวลจร�ยธรรมหร�อไม�  อยู�ในระดับใด มีข�อที่ควรพัฒนาปรับปรุง       

ใดบ�าง เพื่อให�หน�วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต เ�นที่

พึ่งพิงของประชาชนได�อย�างแท�จร�ง นอกจากนี้แล�ว  การประเมินดังกล�าว

จะเ�นหนึง่ใน�จจยัสาํคญัประการหนึง่ทีน่าํไปสู�การเพิ�มค�าดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ�  

คอร�รปัชนัของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) ให�ได�

ระดับ ๕๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ภายในป� พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป�าหมายที่

กําหนดไว�ในยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปราม ระยะที่ ๒ 

(แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได�กําหนด           

เป�าหมายดังกล�าวไว�ในป� พ.ศ. ๒๕๕๙)

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)

 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน             

ของหน�วยงานภาครัฐ จะเ�นแนวทางนําไปสู�การพัฒนาหน�วยงานให�มี

คณุธรรมและความโปร�งใสในการปฏบิตังิานสงูยิ�งข�้น ซึง่จะเ�นประโยชน�

ต�อประชาชนท่ีจะได�รบัการบร�การอย�างมคีณุภาพเ�นธรรม และค�านยิม

ของสังคมไทยจะได�รบัการปรบัเปลีย่นไปในทางทีถ่กูต�องดงีามจากการที่

หน�วยงานภาครัฐ ได�พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย        

ในท�ายทีส่ดุประเทศไทยจะเ�นประเทศทีม่กีารทจุร�ตลดลงหร�อความโปร�งใสของประเทศ

เพิ�มสูงข�้นทัดเทียมอารยะประเทศ และความเ�นอยู�ของประชาชนจะได�พัฒนาให�ดี           

ยิ�งข�้นจากงบประมาณท่ีนํามาพัฒนาประเทศได�อย�างเต็มจํานวนเง�นงบประมาณ

 ค�าดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ�คอร�รปัชนั
ของประเทศไทย ป� พ.ศ. ๒๕๔๘ – 
๒๕๕๗ ระดบัคะแนนเฉลีย่ = ๓๕.๕ 

 ทําอย�างไรที่จะทําให�หน�วยงานภาครัฐ

รับรู�ถึงสถานการณ�ของตนเอง เพื่อกําหนด

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงให�เ�นหน�วย

งานที่โปร�งใส และเ�นที่พึ่งของประชาชน

หน�วยงานภาครัฐ ลดข�อบกพร�อง
ปรับปรุงเ�นหน�วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด�วยความโปร�งใส เ�นประโยชน�ต�อประชาชน
และส�งผลให�ค�าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�

คอร�รัปชันของประเทศไทยดีข�้น

การประเมินคุณธรรม

และความโปร�งใสในการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครัฐ จะช�วยให�

หน�วยงานภาครัฐที่รับการประเมิน

รับรู�เกี่ยวกับสภาพ�ญหาชัดเจนข�้น

และนําไปสู�การพัฒนาปรับปรุง

หน�วยงานต�อไป

 สาเหตสุาํคัญทีส่�งผลต�อค�าความโปร�งใส
ประเทศไทย
๑. ระบบอุปถัมภ�
๒. ค�านิยมเพิกเฉยไม�ต�อต�านการทุจร�ต
๓. เห็นประโยชน�ส�วนตัวมากกว�าประโยชน�ส�วนรวม
๔. ไม�ยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย�สุจร�ต

  สํานักงาน ป.ป.ช. จําเป็นที่จะต้องได้รับ
ความรว่มมือจากทุกภาคสว่น ในการประเมินผล 
เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใส
สุจริต 

       สอบถามข�อมูลเพิ�มเติมได�ที่ สํานักงาน ป.ป.ช. 
ส�วนกลาง หร�อ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด หร�อ 
สายด�วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หร�อ www.nacc.go.th



 เ�นการประเมินผลใน ๓ มิติ ได�แก�

   มิติการรับรู�ของข�าราชการ/พนักงานภายในหน�วยงาน (Internal) จะประเมินในด�านวัฒนธรรมองค�กร        

ด�านการต�อต�านการทุจร�ตในองค�กร ด�านการบร�หารงานบุคคล ด�านการบร�หารงบประมาณ และด�านความเ�นธรรม

ในการมอบหมายงาน 

  มิติการรับรู �ของประชาชน/ผู�มาติดต�อใช�บร�การจากหน�วยงาน (External) จะประเมินในด�าน                 

ความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กร ด�านความโปร�งใสในการตอบสนองข�อร�องเร�ยน ด�านความรับผิดชอบ          

ตามกฎหมาย ด�านความรับผิดชอบตามบทบาทหน�าที่  ด�านการรับรู�และประสบการณ�ตรงเกี่ยวกับการทุจร�ต                

ด�านมุมมองการรับรู�คุณธรรมในการให�บร�การ 

  มิติของหลักฐานเชิงประจักษ�จากการดําเนินงานของหน�วยงาน (Evidence-Based) จะประเมิน                  

ในด�านความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กร ด�านความโปร�งใสในการตอบสนองข�อร�องเร�ยน ด�านการ                       

ต�อต�านการทุจร�ตในองค�กร 

องคป์ระกอบในการประเมนิผลมอีะไรบา้ง

ความโปร�งใส
(Transparency)

การดําเนินงานขององค�กร EIT และ EBIT

EIT และ EBIT

EIT

EIT

EIT

IIT

IIT และ EBIT

IIT

IIT

IIT

ระบบการร�องเร�ยนขององค�กร

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน�าที่

การรับรู�ข�อมูลการทุจร�ต

ประสบการณ�การทุจร�ต

วัฒนธรรมองค�กร

การต�อต�านการทุจร�ตขององค�กร

การบร�หารงานบุคคล

การบร�หารงบประมาณ

ความเ�นธรรมในการมอบหมายงาน

การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใส ในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ

หมายเหต ุ: ประเมนิโดยใช�แบบสาํรวจดงันี้

IIT คือ แบบสํารวจ Internal Integrity               

& Transparency Assessment (การประเมนิ

จากมุมมองภายในองค�กร)

EIT คือ แบบสํารวจ External Integrity        

&  T r a n s p a r e n c y  A s s e s s m e n t                   

(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค�กร)

EBIT คือ แบบสํารวจ Evidence-Based         

Integrity & Transparency Assessment 

(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ�)

คุณธรรมการให�บร�การของหน�วยงาน 
(Integrity in Service Delivery)

ความพร�อมรับผิด
(Accountability)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร
(Integrity Culture)

คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน
(Work Integrity)

ประเมินผลอย่างไร

ค่าคะแนนที่ได้จากทัง้ ๓ มิติ จะนํามาประมวลผลและจัดลําดับ ซ่ึงจะทําให้
ทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง 



 

 

 

 หลักธรรมาภิบาล  
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า   

“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัท  ภิบาลฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good 
Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น 
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการ
สะสมความรู้ที่ เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบ
สุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 

ประการดังนี้  
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ 

ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดย
มีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการ

ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทากันตามอ าเภอใจ
หรืออ านาจของบุคคล 

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดี
งามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือ
ปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความ
อดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

3. หลักความโปร่งใส คือ การทาให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วน
ร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ 
การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และ
ขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน 

ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจน
คณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจา 
ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่ง
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออานวยความสะดวก
ต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้
ทันทว่งท ี 

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่า
มีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 
ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น มีลักษณะ
ที่เข้าข่ายได้หลายลักษณะดังนี้ 

1. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่จะต้อง
ปฏิบัติ ได้แก่ การรวบอ านาจ การไม่มอบงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา การรีดไถจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือซื้อ
ต าแหน่ง/เลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง/เลื่อนขั้นเฉพาะ
พวกพ้อง การปูนบ าเหน็จรางวัลแต่เฉพาะพวกพ้องของ
ตน 

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบ ได้แก่ ไม่ลงโทษผู้กระทาผิดที่เป็น
พวกพ้อง ลงโทษเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกิน
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ฐานความผิด ไม่รายงานข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ แก้ไขกฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง/
พวกพ้อง 

3. การปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้
ประโยชน์ที่มิควรได้ ได้แก่ การเรียกรับเงิน/เรียก
สินบน/เรียกของก านัล การช่วยเหลือสมัครพรรคพวก
หรือเครือญาติ การปกปิดความผิดให้พวกพ้อง การจัด
ทาเอกสารเท็จเพ่ือให้ตนเองหรือสมัครพรรคพวกได้รับ
ประโยชน์ การผูกขาดค้าขายแต่กับสมัครพรรคพวก 
การใช้อ านาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ 

 

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

  
การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์  
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น  
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหารายได้ และการ  
    จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น  
(4) มีการเปิดเผยเทศบัญญัติ  
(5) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

การประเมินผลและการตรวจสอบ  
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ 
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น  
(2) มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน
ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการ
ทุจริต 
 2. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอรัปชั่น 
 
     สภาท้องถิ่น 
 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่น เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับ
ประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
 2. มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลกดุหมากไฟ 
อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

จัดท าโดย ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
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การสร้างความโปร่งใส 
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