
   

 
๑

แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  
(Integrity & Transparency Assessment - ITA)  

------------------------------------- 

กรอบแนวคิด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส       
ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนก     
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถาม          
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  

องค์ประกอบ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ            
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน      
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   

๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ      
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

๓. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรง           
ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง            
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน   

๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

  
แผนภาพ องคป์ระกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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๒ 

๑. องค์ประกอบด้านความโปร่งใส (Transparency) 
เป็นการประเมินระดับการดําเนินงานตามเงื่อนไข หรือขั้นตอนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐที่แสดงถึงการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้มาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดตามอํานาจหน้าที่          
และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึง การตอบสนองและจัดการเกี่ยวกับระบบข้อร้องเรียน โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) 
บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

๑.๑ การดําเนินงานขององค์กร ประเมินจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ ตามโครงสร้างและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกําหนด โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การให้และเปิดเผยข้อมูลด้านต่างๆ 
ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความเหมาะสม หลากหลายช่องทางและเป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ1 
มาตรฐานการให้บริการ มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ สร้างการมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติราชการ และการเข้าถึงข้อมูล  

๑.๒ การตอบสนองข้อร้องเรียน ประเมินจากการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน (รับ-ตรวจสอบ-
ตอบกลับ) ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลการร้องเรียน (การรายงานผู้บริหาร)  

แผนภาพ องค์ประกอบของคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ด้านความโปร่งใส (Transparency)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
• มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน (๒) สรุป

อํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (๔) 
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

• มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (๑) ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่
เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน (๕) สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย และ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 

ความโปร่งใส (Transparency) 

การดําเนินงานขององค์กร
การใหแ้ละเปิดเผยข้อมูล

มาตรฐานการให้บริการ 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

กฎ/ระเบียบ 
การมสี่วนร่วม 

ผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

การเขา้ถึงข้อมูล 

ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรยีน

การแจ้งผลรอ้งเรยีน

การตอบสนองข้อร้องเรียน



   

 
๓ 

ตารางที่ ๑ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมินด้านความโปร่งใส (Transparency)  
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเดน็การประเมิน ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
ความโปร่งใส 

(Transparency) 
การดําเนินงานของ
องค์กร 

การให้และเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ EIT 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการกับผู้รับบริการ EIT 
การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี EBIT 
การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์
หรือสื่ออื่นๆ 

EBIT 

มาตรฐานการให้บริการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการของหน่วยงาน EIT 
แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน EBIT 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน EBIT 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ความยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ EIT 
ความพยายามในการบริหารจัดการที่ ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 

EIT 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อความมีมาตรฐาน มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

EBIT 

การแสดงขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจ อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเวลาที่
ใช้ในการดําเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

EBIT 

การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยจัดลําดับก่อน-หลัง EBIT 
กฎ/ระเบียบ ความสอดคล้องของกระบวนการที่ใช้ในการให้บริการกับกฎหมาย/กฎระเบียบ EIT 

ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการตามภารกิจ 

EBIT 

หมายเหตุ:  

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 



                             
๔ 

ตารางที่ ๑ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมินด้านความโปร่งใส (Transparency) (ต่อ)  
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเดน็การประเมิน ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
ความโปร่งใส 

(Transparency) 
การดําเนินงานของ
องค์กร 

การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือ
การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

EBIT 

การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

EBIT 

การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

EBIT 

การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

EBIT 

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

EBIT 

ผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

EIT 

การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน EBIT 

หมายเหตุ:  

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 

 

 



   

 
๕ 

ตารางที่ ๑ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมินด้านความโปร่งใส (Transparency) (ต่อ)  
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเดน็การประเมิน ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
ดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency) 

การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน 

ขั้นตอน/ระบบการ
ร้องเรียน 

การกําหนดขั้นตอนในการร้องเรียน ระยะเวลาในการดําเนินการ และการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีความเหมาะสม 

EIT 

การประกาศ เผยแพร่ขั้นตอนในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ  

EBIT 

การกําหนดขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง EBIT 
ช่องทางการร้องเรียน ระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เหมาะสม EIT 

ความยากง่ายในการร้องเรียน EIT 
การกําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง EBIT 
การกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

EBIT 

การแจ้งผลร้องเรียน การกําหนดระยะเวลาในการแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา EBIT 
การแจ้งผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ EBIT 
การแจ้งผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้  
ผู้ร้องเรียนทราบ 

EBIT 

การแจ้งผลการดําเนินงานหรือความก้าวหน้าในการดําเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน 

EBIT 

การรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน EBIT 
หมายเหตุ:  

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 



                             
๖ 

๒. องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 
เป็นการประเมินระดับการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่ง   

ยึดหลักความรับผิดชอบ มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาข้าราชการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง คํานึงถึง
ความถูกต้อง การใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของ
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

๒.๑ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ประเมินจากผลการดําเนินงานหรือการให้บริการตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม หรือจรรยาข้าราชการ 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

๒.๒ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ประเมินจากผลการดําเนินงานหรือการให้บริการตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการยอมรับหรือความเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและคํานึงถึงผลลัพธ์ในการดําเนินงาน 

 
แผนภาพ องค์ประกอบของคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 

 
 
 
 
 

 

 
 

ความรับผิดชอบ (Accountability) 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 



   

 
๗ 

ตารางที่ ๒ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมิน ด้านความรับผิดชอบ (Accountability)  

 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
ความรับผิดชอบ 

(Accountability) 
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ความสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาข้าราชการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ EIT 

การใช้อํานาจโดยชอบธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย  EIT 

ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ 

ความเชื่อถือของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ EIT 

ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่การให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ของรัฐ EIT 

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ EIT 
หมายเหตุ:  

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 



                             
๘ 

๓. องค์ประกอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) 
เป็นการประเมินระดับการทุจริตคอร์รัปชันของการดําเนินงานหรือการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึ่งยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่ด้วยความเป็น
ธรรม ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลใกล้ชิด รวมถึง การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไรหรือการขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งบันเทิงอื่นจากผู้รับบริการ โดย
ประเมินจากการสํารวจความคิดเห็นใน ๒ ลักษณะได้แก่ ประสบการณ์ตรง (Experience) และมุมมองจากการ
รับรู้ (Perception) ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น ๒ องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์จริงเกี่ยวกับจํานวนครั้งและ
มูลค่าของการให้เงินพิเศษ หรือการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน 

๓.๒ การรับรู้ ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการรับสินบนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการให้บริการเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน 
รวมถึง การรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใกล้ชิดอย่างไม่เป็นธรรม 

 
แผนภาพ องค์ประกอบของคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) 

 
 

 
 
 
 

  

การทุจริตคอร์รปัชัน (Corruption)

ประสบการณ์ตรง (Experience) การรับรู้ (Perception) 



   

 
๙ 

ตารางที่ ๓ องค์ประกอบ ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมิน ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน (Corruption)  
 

องค์ประกอบ ความคิดเหน็จาก... ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
การทุจริตคอร์รัปชัน 

(Corruption) 
การรับรู้ (Perceived) การรับรู้เกี่ยวกับการให้สินบนหรือเงินพิเศษหรือความบันเทิงหรือความ

สะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
EIT 

การให้สินบนหรือเงินพิเศษหรือความบันเทิงหรือความสะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐถือเป็นเรื่องปกติหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน 

EIT 

การเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการบางคนเป็นพิเศษเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว EIT 
การใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือ
บุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 

EIT 

การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (การวิ่งเต้นในทางมิชอบ) เพื่อผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรม  

EIT 

ประสบการณ์ตรง (Experienced) ความถี่ในการให้สินบน หรือเงินพิเศษ หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

EIT 

มูลค่ารวมในการเสนอให้สินบน หรือเงินพิเศษ หรือความบันเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  

EIT 

หมายเหตุ:  

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 



                             
๑๐ 

๔. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) 
เป็นการประเมินระดับวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินงาน

หรือการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และการส่งเสริมหรือจัดให้มี
ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดําเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง การ
สนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่
ปลอดการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจากการนําหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ มาใช้ในการประเมิน 
แบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

๔.๑ วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็น
หลัก และไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด และความเชื่อมั่น
ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดําเนินงานและบรรยากาศการทํางาน 

๔.๒ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร ประเมินการเผยแพร่ ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร การกําหนดบทลงโทษผู้กระทําการทุจริต การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบการแจ้งเบาะแส และ
ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต รวมถึง การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานและการบริหารงานภายในองค์กร  
 
แผนภาพ องค์ประกอบของคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) 

 
 
 
 
 
 
 

  

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture)

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Institution) 

วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร (Integrity Culture) 



   

 
๑๑ 

ตารางที่ ๔ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมิน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)  
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
วัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็น
หลัก และไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด

IIT 

การปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามประมวลจริยธรรมสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (Code of public sector ethics) ในการดําเนินงาน/ให้บริการ 

IIT 

การแพร่หลายของการกระทําการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร IIT 

ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่อการดําเนินงานและบรรยากาศในการทํางาน  IIT 

การต่อต้านการทุจริตของ
องค์กร (Anti-Corruption 
Institution) 

ประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) และระบบ
การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection system) 

IIT 

ความเหมาะสมของการลงโทษต่อการกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้รางวัลเชิด  
ชูเกียรติในการกระทําที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

IIT 

ประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน IIT 

การรับรู้ถึงแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ IIT 

การรับรู้ถึงระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน IIT 

การให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน IIT 

หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  EBIT 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  EBIT 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส EBIT 

การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  สํานักงาน ป.ป.ท./ป.ป.ช. 

หมายเหตุ:  

IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 



                             
๑๒ 

๕. องค์ประกอบด้านคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) 
เป็นการประเมินคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปราศจากระบบ

อุปถัมภ์ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด คํานึงถึงความคุ้มค่าเป็น
หลัก และการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมซึ่งคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประเทศ  โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

๕.๑ การบริหารงานบุคคล ประเมินการบริหารงานขององค์กรที่มีความยุติธรรม ไม่มีการเรียก
หรือการเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคล  
หรือการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด 

๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประเมินการบริหารงบประมาณขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบการเบิกจ่าย และมีความคุ้มค่า โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

๕.๓ ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินความยุติธรรมในการสั่งการ มอบหมายงานที่
เป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามที่กฎหมายกําหนด มิใช่การสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา รวมถึง ผลกระทบทางลบจากการไม่ปฏิบัติงานส่วนตัวตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
แผนภาพ องค์ประกอบของคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ด้านคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) 

 
 
 
 
 
 
 

  

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Order) 

คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 



   

 
๑๓ 

ตารางที่ ๕ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ประเด็นคําถาม และวิธีการประเมิน ด้านคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity Index) 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ความเหน็จาก.. ประเดน็คําถาม วิธีการประเมนิ 
คุณธรรมในการ
ทํางาน (Work 

Integrity) 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel 
Management) 

ประสบการณ์ตรง ความถี่ของการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ IIT 
จํานวนของการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ IIT 
ความถี่ของการเสนอให้ความบันเทิง IIT 
จํานวนของการเสนอให้ความบันเทิง IIT 

การรับรู้ การรับรู้เกี่ยวกับการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ และการเสนอให้ความบันเทิง IIT 
ผลกระทบของการเสนอให้เงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ และการเสนอให้ความบันเทิง IIT 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

ประสบการณ์ตรง ความถี่ของการใช้จ่ายเงินโดยไม่สมควร หรือการใช้เงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจในหน่วยงานของตน  IIT 
จํานวนของการใช้จ่ายเงินโดยไม่สมควร หรือการใช้เงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจในหน่วยงานของตน  IIT 
ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรหรือมากเกินความจําเป็นเพื่อการดําเนินงานทั่วไป
หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

IIT 

จํานวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรหรือมากเกินความจําเป็นเพื่อการดําเนินงานทั่วไป
หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

IIT 

ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรหรือมากเกินความจําเป็นเพื่อดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ  

IIT 

จํานวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรหรือมากเกินความจําเป็นเพื่อดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ  

IIT 

การรับรู ้ การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกินความจําเป็น  IIT 

ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน  
(Fairness in Work 
Order) 

ประสบการณ์ตรง ความถี่ของการได้รับคําสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานไม่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น  

IIT 

การรับรู้ การรับรู้คําสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานไม่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่น  

IIT 

การรับรู้ถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา IIT 
หมายเหตุ:  

IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 



                             
๑๔ 

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง ข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการรับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการดําเนินงาน แต่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องสร้างต้องทําให้เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน นําไปสู่การทําให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
คอร์รัปชัน และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการ
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานที่
นําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น ให้กลายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี
วัฒนธรรมคุณธรรมที่เข้มแข็งในการดําเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
เกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร เป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป  

ประการสําคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น
นําไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

-------------------------------------- 
 
 



   

 
๑๕ 

 แผนภาพ กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การทุจริตคอร์รัปชัน 
(Corruption) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมในการทํางาน 
(Work Integrity) 

การดําเนินงานขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
(Anti-Corruption Institution) 

การบริหารงานบุคคล (Personnel Management)

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
(Fairness in Work Order) 

ประสบการณ์ตรง (Experience) 

มุมมองการรับรู้ (Perception) 

การตอบสนองข้อร้องเรียน 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

EIT และ EBIT 

IIT 

IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

EIT 

EIT  

EIT และ EBIT 

EIT 

EIT 

Integrity & Transparency Assessment 

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


