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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



{

วัตถุประสงค์องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

๑. เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรอืพัฒนาเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

๒. 



ที่มาของระบบประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ

ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในการ
รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ

การจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) มีคะแนนค่อนข้างต่ ามาโดยตลอด



กรอบแนวคิดในการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ 
โดยส านักงาน ป.ป.ช.

แนวคิดการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของ
องค์กรต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption and 

Civil Rights Commission: ACRC )จาก
สาธารณรัฐเกาหลี

ดัชนีความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช.

ดัชนีชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นการส ารวจ

ค าถามในแบบประเมิน ITA



ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านความโปร่งใส
๑.๑ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล (EBIT +EIT)
๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EBIT +EIT)
องค์ประกอบที่ ๒ ความรับผิดชอบ
๒.๑ ความรับผิดชอบ (IIT+EIT)
๒.๒ เจตจ านงสุจริต (EBIT+IIT+EIT)
องค์ประกอบที่ ๓ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑การถูกช้ีมูลความผิด (เรื่องที่ช้ีมูลความผิด
๓.๒การทุจริตต่อหน้าท่ี (IIT+EIT)
๓.๓ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย(IIT+EIT)
องค์ประกอบที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน (IIT) 
๔.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EBIT+IIT)
๔.๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน (EBIT+IIT)
องค์ประกอบที่ ๕ คุณธรรมในการท างาน
๕.๑มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน (EBIT +EIT)
๕.๒คุณธรรมในการบริหารงาน (IIT+EIT)

เกณฑ์การประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงาน ป.ป.ช.



คะแนนการประเมิน ITAมาจากแบบประเมิน ๓ แบบ 

 แบบที่ ๑ แบบส ำรวจกำรรับรู้ส ำหรับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment) เป็นกำรประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกรในหน่วยงำนใช้วิธีส ำรวจ
โดยสุ่มตัวอย่ำง

 แบบที่ ๒ แบบส ำรวจกำรรับรู้ส ำหรับผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน (External 
Integrity and Transparency Assessment) ใชว้ิธีส ำรวจโดยสุ่มตัวอย่ำง

 แบบที่ ๓ แบบส ำรวจเชิงประจักษ์ส ำหรับหน่วยงำน ( Evidence-based Integrity and 
Transparency Assessment) เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับหน่วยงำนทีเ่ข้ำรับกำรประเมินทุกหน่วยต้องตอบข้อค ำถำมพร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบข้อค ำถำม

 ตำมแบบประเมินเชิงประจักษ์ส ำหรับหน่วยงำน (โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ 
หน่วยงำน)



เกณฑ์การประเมิน ITA

 แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

 ระดับท่ี ๕ ค่ำคะแนนระหว่ำง ๘๐– ๑๐๐ คะแนน

 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก

 ระดับท่ี ๔ ค่ำคะแนนระหว่ำง ๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน

 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง

 ระดับท่ี ๓ ค่ำคะแนนระหว่ำง ๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน

 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปำนกลำง

 ระดับท่ี ๒ ค่ำคะแนนระหว่ำง  ๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน

 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำ

 ระดับท่ี ๑  ค่ำคะแนนระหว่ำง  ๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน

 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก



แนวทางการขบัเคลือ่น/การด าเนนิงานตาม

แบบส ารวจ Evidence - based

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เป็นค าถามอยา่งไร)



นโยบายการสรา้งคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในหนว่ยงาน

ตามแนวทางการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั 

(ITA)
---------------------------------

EB๑



การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั :ITA 

ตามแนวทางแบบส ารวจหลกัฐานเชงิประจกัษ ์(EBIT)
ประจ าปีงบประมาณ: รอบที๑่ 

EB๑  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารของหน่วยงานได้มีเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานหน่วยงานอย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------
ข้อ๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
-------------------------------------------------------------------------

ข้อ ๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชนหรือไม่
------------------------------------------------------------------------



ขอ้ ๓)ผูบ้รหิารของหนว่ยงานมกีารก าหนดนโยบาย

มาตรการ แผนงาน หรอืโครงการ/กจิกรรม เพือ่
พฒันาหนว่ยงานใหม้คีณุธรรมและความโปรง่ใสตาม
แนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ในแตล่ะดา้น
หรอืไม่

๓.๑ ดา้นความโปรง่ใส
๓.๒ ดา้นความพรอ้มรบัผดิ
๓.๓ ดา้นความปลอดจากการทจุรติในการ

ปฏบิตังิาน
๓.๔ ดา้นวฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร
๓.๕ ดา้นคณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน
๓.๖ ดา้นการสือ่สารภายในหนว่ยงาน     
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ความหมาย
ของนโยบาย:

 วจิติร  ศรสีะอา้น : ไดเ้ปรยีบเทยีบวา่นโยบาย
เปรยีบเสมอืนเข็มทศิในการเดนิเรอื ทีจ่ะพาเรอืไปใน
ทศิทางทีก่ าหนดไว้

 ประชุม  รอดประเสรฐิ : นโยบายเป็นขอ้ความหรอื
ความเขา้ใจรว่มกนัอยา่งกวา้งๆทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการ
ตดัสนิใจเพือ่การปฏบิตักิารตา่งๆของผูบ้รหิารและ
ของหนว่ยงาน

 หมายถงึ แนวทางหรอืกรอบทีก่ าหนดขึน้เพือ่ใชใ้น
การด าเนนิงานหรอืปฏบิตัใิหบ้รรลเุป้าหมายตาม
ตอ้งการ



ข ัน้ตอนการจดัท านโยบายฯ
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๒. จดัประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจ

๑. ก าหนดผูร้บัผดิชอบจดัท า
นโยบายการสรา้งความโปรง่ใสตามแนวทาง ITA
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๖. ขออนมุตัแิละการประกาศใช้

๗. น านโยบายฯ ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
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๔. ก าหนดรา่งนโยบายหลกั ๖ ดา้น ๓. ประชุมทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธ
กจิ คา่นยิมหลกั จรยิธรรม 

ธรรมาภบิาล ขององคก์าร ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายในแตล่ะ

ดา้นของITA
๕. ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ
ภายใตน้โยบายหลกั ๖ ดา้น
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การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
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สือ่สาร

ประชาสมัพนัธ์

เสรมิสรา้ง

ความเขา้ใจ

สง่เสรมิ

ผลกัดนั

ใหเ้กดิโครงการ

มาตรการ

ตดิตามผล

การด าเนนิ

โครงการ/

มาตรการ

รายงานผล

และขอ้เสนอแนะ

สือ่สารดว้ย
ชอ่งทางที่
หลากหลาย
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่
บคุลากรใน
องคก์รและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง

รับทราบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ก าหนด
หน่วยงาน/
ผูรั้บผดิชอบ
ตอบขอ้สงสยั
เกีย่วกบั
นโยบายฯ

สง่เสรมิใหท้กุ
หน่วยงานจัดท า
มาตรการ/
โครงการรองรับ
นโยบายดา้น
ตา่งๆ

ตดิตาม ประเมนิ
ผลการด าเนนิ
มาตรการและ
โครงการที่
หน่วยงานตา่งๆ
ด าเนนิการ

รายงานผลการ
ด าเนนิการ
พรอ้มขอ้เสนอ
แนะเพือ่การ
ปรับปรงุตอ่
ผูบ้รหิาร



วสิยัทศัน์

พนัธกจิ
กระบวนงาน
กระบวนงาน

หลกัจรยิธรรม/
ธรรมาภบิาล

คา่นยิมหลกั
ขององคก์าร

นโยบายITA
๖ดา้น

องคป์ระกอบในการจดัท านโยบายการสรา้ง
คณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน(ITA)
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แนวทางปฏบิตัริองรบันโยบายหลกัแตล่ะดา้น

 สรา้งกลไก/เกณฑ/์เครือ่งมอื
 ออกระเบยีบ/ขอ้บงัคบั
 จดัท าคูม่อื/มาตรฐาน/แนวทาง
ปฏบิตั ิ

 จดักจิกรรม/โครงการเฉพาะเรือ่ง
 น าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้

 สรา้งนวตักรรม



คา่นยิมหลกั
ขององคก์าร

จรยิธรรม/
ธรรมาภบิาล

มาตรการ/
โครงการ

นโยบายการสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสใน
หนว่ยงาน

นโยบายหลกั 
๖ ดา้น : 

๑)ดา้นความ
โปรง่ใส

ฯลฯ

แนวทาง
ปฏบิตั ิ

วเิคราะห์

พันธกจิ

วสิยัทัศน์

กระบวนงาน

การวเิคราะหน์โยบายหลกั และแนวทางปฏบิตั/ิ ตวัอยา่ง
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ใหค้วามส าคัญกบั
การรักษาและ
รับผดิชอบตอ่ 

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม
อนัเกดิจากการ
ด าเนนิงานของ

องคก์ร

ก าหนดมาตรฐาน/
แนวทางปฏบิตังิาน
ทีรั่กษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มส าหรับ
โครงการกอ่สรา้ง
ถนน

ตวัอยา่ง

โครงการจัดท า
มาตรฐานการ
กอ่สรา้งทางใน
ยา่นชมุชนเพือ่
ป้องกนัเสยีง

๑ ๒ ๓
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การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน

หมายถงึ การบรหิารของหนว่ยงาน : ผูบ้รหิารจะตอ้งมจีติส านกึในการ
บรหิารอยา่งมคีณุธรรมและธรรมาภบิาล และมุง่น าหนว่ยงานให้
ด าเนนิงานตามภารกจิดว้ยความโปรง่ใสและปราศจากการทจุรติ โดย
แสดงเจตนารมณ์ทีแ่นว่แน ่วา่จะบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และ
ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานอยา่งมคีณุธรรม และพรอ้มทีจ่ะ
รบัผดิชอบหากเกดิความไมเ่ป็นธรรมหรอืการทจุรติขึน้ในหนว่ยงาน
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานและสาธารณชนเกดิความเชือ่ม ัน่ในการ
ด าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่เีพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน โดยผูบ้รหิารจะตอ้งวางนโยบาย
เกีย่วกบัดา้นความโปรง่ใส ดา้นความพรอ้มรบัผดิ ดา้นความปลอดจาก
การทจุรติในการปฏบิตังิาน  ดา้นวฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร ดา้น
คณุธรรมการท างานในหนว่ยงานและดา้นการสือ่สารภายในหนว่ยงาน 
รวมท ัง้ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิและมาตรการหรอืโครงการกจิกรรม 
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามนโยบายขององคก์าร
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๑. เพือ่สง่เสรมิธรรมาภบิาลใน
การด าเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครฐัใหเ้กดิขึน้อยา่งเป็น
รปูธรรม

๒. เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบในการปฏบิตังิาน
ของหนว่ยงานภาครฐั

๓. เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ
ภาครฐัเป็นทีศ่รทัธา ม ัน่ใจ
และไวว้างใจจากประชาชน
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวม
ท ัง้เป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล

สอดคลอ้งกบันโยบาย
การก ากบัองคก์รทีด่ ี
ตามแนวทางของ
ส านกังานก.พ.ร.



ความสมัพนัธร์ะหวา่งจรยิธรรม/ธรรมาภบิาล ประโยชนท์บัซอ้น    และ

คอรร์ปัชนั

การทจุรติ

CORRUPTIO
N

ผลประโยชนท์บั
ซอ้น

CONFLICT OF 

INTERESTS

จรยิธรรม/
ธรรมาภบิาล

ทกุประเทศมกีฎหมาย
บญัญตัไิวช้ดัเจนท ัง้ในดา้น
ของการกระท าและ
บทลงโทษ

บางประเทศมกีฎหมายบญัญตัิ
หา้มกระท าการแตอ่กีหลาย
ประเทศไมม่กีฎหมายบญัญตัิ
ขอ้หา้มไว้

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของคนในแตล่ะ
สงัคม



ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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ความพอประมาณ

มีเหตผุล มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคณุธรรม

ชีวิตท่ีสมดลุและมีความสขุ-เศรษฐกิจท่ีมัน่คงและสมดลุ 
สงัคมท่ีมีคณุธรรมและยัง่ยืน
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“การบรหิารราชการตามพระราชบญัญตันิีต้อ้งเป็นไป เพือ่ประโยชนส์ุขของ

ประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพในเชงิภารกจิแหง่รฐั การลด

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยบุเลกิหนว่ยงานทีไ่มจ่ าเป็นการกระจายภารกจิ

และทรพัยากรใหแ้กท่อ้งถิน่ การกระจายอ านาจตดัสนิใจ การอ านวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ท ัง้นี้ โดยมผีูร้บัผดิชอบตอ่ผลของงาน

การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต ัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง

หรอืปฏบิตัหินา้ทีต่อ้งค านงึถงึหลกัการตามวรรคหนึง่”

พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ
พ.ศ. 2534 มาตรา ๓/๑

“ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องสว่นราชการ ตอ้งใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้ านงึถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิาน การมสีว่นรว่มของประชาชน

การเปิดเผยขอ้มลู การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ท ัง้นี้ ตามความ

เหมาะสมของแตล่ะภารกจิ

เพื่อประโยชนใ์นการด าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช

กฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการปฏบิตัริาชการและการส ัง่การใหส้ว่นราชการ

และขา้ราชการปฏบิตัก็ิได”้



ธรรมาภบิาลคอื
------------------------------------------------
อธบิายวา่ อภบิาล หมายถงึ วธิกีารใชอ้ านาจเพือ่บรหิารทรพัยากร
ขององคก์าร ดงัน ัน้ค าวา่ “ธรรมาภบิาล” หมายถงึ วธิกีารทีด่ใีนการ
ใชอ้ านาจเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรขององคก์าร

--------------------------------------------------------------------
ธรรมาภบิาลเป็นหลกัการบรหิารการปกครองทีมุ่ง่ประโยชน์

สงูสดุของประชาชน และประเทศชาตโิดยยดึหลกัเหตผุล และความ
เป็นธรรม กลา่วอกีแงม่มุหนึง่ ธรรมาภบิาลเป็นท ัง้หลกัการ 
(principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรบัการปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัการทีก่ าหนด

ท่ีมาของธรรมาภิบาล
หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สดุลง ประเทศทีไ่ดผ้ลกระทบจากรองศาสตราจารย ์ดร.ปธาน สวุรรณมงคล

บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ. ธรรมาภิบาลในองคก์รอิสระ. เอกสารประกอบ
การบรรยาย วนัที ่8 มถุินายน 2545, นนทบุร ีสถาบนัพระปกเกลา้.
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หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี

๑. การมีส่วนร่วม

(Participation)

๒. ความโปร่งใส 

(Transparency)

๓. การตอบสนอง 

(Responsiveness)

 คุณภาพ

๔.ภาระรบัผิดชอบ

(Accountability)

๕. ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

 วิสยัทศัน์เชิงยุทธศาสตร์

๗.การกระจายอ านาจ 
(Decentralization)

๘.นิติธรรม 
(Rule of law)

๙.ความเสมอภาค/
เที่ยงธรรม (Equity)

๑๐. การมุ่งเนน้ฉนัทามติ 

(Consensus Oriented)

๖.ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 ความคุม้ค่า

เพือ่ประโยชนส์ขุ
ของประชาชน
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หลกัธรรมาภบิาล ความหมายของ UNDP

ความโปรง่ใส ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการไหลเวยีนอยา่งเสรขีองขอ้มลูขา่วสาร  บคุคลทีม่คีวามสนใจเกีย่วขอ้ง
จะตอ้งสามารถเขา้ถงึสถาบัน กระบวนการ และขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยตรง ทัง้นีก้ารไดรั้บขอ้มลู
ขา่วสารดงักลา่วนัน้ตอ้งมคีวามเพยีงพอตอ่การท าความเขา้ใจและการตดิตามประเมนิสถานการณ์

นติธิรรม กรอบตวับทกฎหมายตอ้งมคีวามเป็นธรรม และไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเรือ่งของสทิธมินุษยชน 

การมสีว่นรว่ม ชายและหญงิทกุคนควรมสีทิธิม์เีสยีงในการตดัสนิใจทัง้โดยทางตรงหรอืผา่นทางสถาบันตวัแทน
อนัชอบธรรมของตน ทัง้นี ้การมสีว่นรว่มทีเ่ปิดกวา้งนัน้ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการมเีสรภีาพใน
การรวมกลุม่และการแสดงความคดิเห็น รวมถงึการสามารถเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งมเีหตผุลในเชงิ
สรา้งสรรค์

ภาระรับผดิชอบ ผูม้อี านาจตดัสนิใจ ไมว่า่จะอยูใ่นภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาสงัคมก็ตาม ตอ้งมี
ภาระรับผดิชอบตอ่สาธารณชนทัว่ไปและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในสถาบนัของตน

ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล สถาบนัและกระบวนการตอ้งสรา้งผลสมัฤทธิท์ีต่รงตอ่ความตอ้งการ และขณะเดยีวกนัก็ตอ้งใช ้

ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

การตอบสนอง สถาบนัและกระบวนการด าเนนิงานตอ้งพยายามดแูลเอาใจใส่ต้อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย

ความเสมอภาค ชายและหญงิทกุคนตอ้งมโีอกาสในการปรับปรงุสถานะหรอืรักษาระดับชวีติความเป็นอยูข่องตน

การมุง่เนน้ฉันทามติ มกีารประสานความแตกตา่งในผลประโยชนข์องฝ่ายตา่งๆ เพือ่หาขอ้ยตุริว่มกนัอันจะเป็น
ประโยชนต์อ่ทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นนโยบายและกระบวนการขัน้ตอนใดๆ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
เป็นไปได ้

การมวีสิยัทัศนเ์ชงิ
ยทุธศาสตร์

ผูน้ าและบรรดาสาธารณชนตอ้งมมีมุมองทีเ่ปิดกวา้งและเล็งการณ์ไกลเกีย่วกบัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงและการพัฒนามนุษย ์(สงัคม) รวมถงึมจีติส านกึวา่อะไรคอืความตอ้งการจ าเป็นตอ่การ
พัฒนาดงักลา่ว ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในความสลับซบัซอ้นของบรบิททางประวัตศิาสตร ์
วฒันธรรม และสงัคม ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นแตล่ะประเด็นนัน้



อะไรคอืเป้าประสงค์
ของธรรมาภบิาล? เป้าหมาย

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

๑. เกดิประโยชนสขุของ

ประชาชน

๒. เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรฐั

๓. มปีระสทิธภิาพและเกดิ

ความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรฐั

๔. ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิ

ความจ าเป็น

๕. มกีารปรบัปรงุภารกจิของสว่น

ราชการใหท้นัตอ่สถานการณ์

๖. ประชาชนไดร้บัการอ านวยความ

สะดวกและไดร้บัการตอบสนอง

ความตอ้งการ

๗. มกีารประเมนิผลการปฏบิตั ิ

ราชการอยา่งสม า่เสมอ

พระราชกฤษฎกีารวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารบรหิารกจิการ
เมอืงทีด่ ีพ.ศ ๒๕๔๖



จรยิธรรมคอื
------------------------------------------------
จรยิ : หมายถงึความประพฤต ิกริยิาทีค่วร
ประพฤติ
ธรรมะ: หมายถงึ คณุความด ีค าส ัง่สอนใน
ศาสนา หลกัปฏบิตัใินศาสนา ความถกูตอ้ง
จรยิธรรม หมายถงึ คณุสมบตัทิางความประพฤติ
ทีส่งัคมมุง่หวงัใหค้นในสงัคมน ัน้ประพฤติ มี
ความถกูตอ้งในความประพฤต ิตอ่ตนเอง ตอ่
ผูอ้ ืน่ และตอ่สงัคม ตอ้งรูว้า่ส ิง่ใดถกูสิง่ใดผดิ



ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ 
ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๒
-----------------------------------------------------

จรยิธรรม คอื ธรรมทีเ่ป็นขอ้ปฏบิตั ิ
ขอ้ 2 ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนนี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน 
พนกังานราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการพลเรอืน



จรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ๑๐ ขอ้
-----------------------------------

๑.ขา้ราชการตอ้งยดึม ัน่ในจรยิธรรมและยนืหยดักระท าในสิง่
ทีถ่กูตอ้งและเป็นธรรม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน

๒. ขา้ราชการตอ้งมจีติส านกึทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
หนา้ที ่เสยีสละ ปฏบิตัหินา้ที ่ดว้ยความรวดเร็ว โปรง่ใส และ
สามารถตรวจสอบได้

๓.ขา้ราชการตอ้งแยกเรือ่งส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ที่
และยดึถอืประโยชน ์ส่วนรวมของประเทศชาต ิเหนอืกว่า
ประโยชนส์ว่นตน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน 



๔. ขา้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงประโยชนท์ีม่ชิอบ
โดยอาศยัต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอนัเป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม

๕. ขา้ราชการตอ้งเคารพและปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา 

๖. ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเทีย่งธรรมเป็น
กลางทางการเมอืง ใหบ้รกิาร แกป่ระชาชนโดยมอีธัยาศยัที่
ดแีละไมเ่ลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม

๗. ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการอยา่งเครง่ครดัและรวดเร็ว ไมล่ว่งเวลาให้
เนิน่ชา้และใชข้อ้มูลขา่วสารทีไ่ดม้าจากการด าเนนิงานเพือ่
การในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัการณ์ และไมบ่ดัเบอืนขอ้เท็จจรงิ



๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงานรกัษา
คณุภาพและมาตรฐานแหง่วชิาชพีโดยเครง่ครดั

๙. ขา้ราชการตอ้งยดึม ัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

๑๐. ขา้ราชการตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด ารง
ตนรกัษาชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ ของราชการ
โดยรวม
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การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน
ประกอบดว้ย : ๖ ดา้น 

๑.ดา้นความโปรง่ใส หมายถงึ การเปิดเผยและเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดั
จา้ง ขอ้มลูการด าเนนิภารกจิตา่งๆของหนว่ยงาน เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เขา้มามสีว่นรว่มและตรวจสอบในการปฏบิตังิานและแกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีนของผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
ประกอบดว้ย : 
๑) นโยบายเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่ยเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ

ด าเนนิงาน
๒) นโยบายการด าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง
๓) นโยบายการให ้เปิดเผยและเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์ร
๔) นโยบายการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารของหนว่ยงาน

๒.ดา้นความพรอ้มรบัผดิ หมายถงึ การมเีจตจ านงสจุรติในการ
บรหิารงานและมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัผดิในการปฏบิตังิานและบรหิารงาน
ประกอบดว้ย :
๑) ความพรอ้มรบัผดิในการปฏบิตังิาน/การบรหิารงาน ทกุข ัน้ตอนทีต่อ้งมคีวาม

ถกูตอ้ง ตามกฎหมาย ระเบยีบ อยา่งครบถว้นเครง่ครดั
๒) นโยบายทีแ่สดงถงึทศิทาง เจตจ านง ของผูบ้รหิารในการบรหิารงานอยา่ง

ซือ่สตัยส์จุรติ และพรอ้มรบัผดิชอบเมือ่เกดิความผดิพลาด
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การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน
ประกอบดว้ย : ๖ ดา้น 

๓.ดา้นความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การท าให้
หนว่ยงานปลอดจากการทจุรติในเชงินโยบายและการทจุรติตอ่หนา้ที ่โดย

ไมใ่ชต้ าแหนง่หนา้ทีใ่นการเอือ้ประโยชนห์รอืรบัสนิบน 

ประกอบดว้ย

๑) นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัไมใ่หเ้จา้หนา้ทีเ่รยีกรบัเงนิ ส ิง่ของ หรอืผลประโยชน์
อืน่ใดจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

๒) นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัไมใ่หเ้จา้หนา้ทีใ่ชต้ าแหนง่หนา้ทีใ่นการเอือ้ประโยชน์
๓) นโยบายเกีย่วกบัความปลอดจากการทจุรติเชงินโยบาย

๔.ดา้นวฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร หมายถงึ การสรา้งวฒันธรรมสจุรติใน
หนว่ยงานและสบืทอดวฒันธรรมสจุรติ ไมท่นตอ่การทจุรติท ัง้ปวงและมคีวามละอาย
และเกรงกลวัทีจ่ะทจุรติ มกีารด าเนนิมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ รวมถงึการด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น

ประกอบดว้ย

๑) นโยบายเกีย่วกบัการด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นในหนว่ยงาน โดยให้
เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการกระท าทีเ่ป็นผลประโยชนท์บัซอ้นหรอื
สามารถแยกแยะประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวมได้

๒) นโยบายในการสรา้งวฒันธรรมเพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติจนกอ่ใหเ้กดิ
วฒันธรรมในการรว่มตอ่ตา้นการทจุรติได้

๓) นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในองคก์ร ไดแ้ก ่การจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ การตรวจสอบถว่งดลุภายในหนว่ยงาน
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การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน
ประกอบดว้ย : ๖ ดา้น 

๖.ดา้นการสือ่สารภายในหนว่ยงาน คอื การทีห่นว่ยงานตอ้งมรีปูแบบ วธิกีาร 
การสือ่สารเพือ่ถา่ยทอดเกีย่วกบันโยบายท ัง้ ๕ ดา้นใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน
รบัทราบเพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัและใหค้วามส าคญัถงึการปฏบิตังิานทีม่ ี

คณุธรรมความโปรง่ใส

๕. ๕.ดา้นคณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน หมายถงึ มาตรฐานและคณุธรรมในการ

ปฏบิตังิานโดยมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มคีวามเป็นธรรมในการ
ปฏบิตังิานและคณุธรรมในการบรหิารงานในเรือ่งการบรหิารงานบคุคล การบรหิารงาน

งบประมาณ การมอบหมายงาน และการบรหิารสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกอบดว้ย
๑) นโยบายเกีย่วกบัการก าหนดคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั ทีช่ดัเจนและเป็นไป

ตามระเบยีบข ัน้ตอน และมรีะบบป้องกนัและตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่
๒) นโยบายคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล
๓) นโยบายคณุธรรมในการบรหิารงบประมาณ
๔) นโยบายในการมอบหมายงานทีม่คีวามเป็นธรรม เทา่เทยีม และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
๕) นโยบายทีใ่หค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้อ านวยและสง่เสรมิการปฏบิตังิาน
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กระบวนการสรา้งคณุคา่ : หมายถงึ กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่
จากยทุธศาสตร ์พนัธกจิ และความตอ้งการของผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันข์องสว่นราชการ

กระบวนการสนบัสนุน : หมายถงึ กระบวนการทีม่คีวามส าคญั
ในการสนบัสนุนกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัองคก์ร 

บคุลากร และการปฏบิตังิานประจ าวนั 

๕.
คา่นยิมรว่มขององคก์ร 



ครอบคลมุนโยบาย ๖ ดา้น

ดา้น รา่งนโยบายหลกั คา่นยิม จรยิธรรม หลกัธรรมาภบิาล 

๑)ความ
โปรง่ใส

(รา่ง) การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน



ดา้น รา่งนโยบายหลกั วสิยัทศัน/์พนัธกจิ/
กระบวนการ 

แนวทางปฏบิตั ิ

๑)ความ
โปรง่ใส

ครอบคลมุนโยบาย ๖ ดา้น

(ตวัอยา่ง) การสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหนว่ยงาน



ดา้น รา่งนโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ มาตรการ/โครงการ

๑)ความ
โปรง่ใส

ครอบคลมุนโยบาย ๖ ดา้น

(รา่ง) แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ตาม การสรา้งคณุธรรม
และความโปรง่ใสในหนว่ยงาน



มาตรการ/
โครงการ 

ลกัษณะมาตรการ/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

(รา่ง)มาตรการ/โครงการ รองรบั การสรา้งคณุธรรม
และความโปรง่ใสในหนว่ยงานสูก่ารปฏบิตั ิ
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บทสรปุ

นโยบาย
การสรา้ง
คณุธรรมและ
ความโปรง่ใส
ในหนว่ยงาน

เพือ่ประโยชนส์ขุ
ของประชาชน


