
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทัง้ชาติตา้นทุจริต  
(Zero Tolerance & Clean Thailand) 

คปสอ.โนนไทย 

“การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั” 





ยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 



ยุทธศาสตร ์

6. ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู ้

เร่ืองการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 

1. สรา้งสงัคมท่ีไม่ทนตอ่การ

ทุจริต 

2. ยกระดบัเจตจ  านงทางการเมือง 

ในการตอ่ตา้นการทุจริต 

3. สกดักั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย 

4. พฒันาระบบป้องกนัการ

ทุจริตเชิงรุก 

5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 

การปราบปรามทุจริต 

 
ยุทธศาสตรช์าติวา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 



ปี พ.ศ. โครงการดชันวีดัความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั  
2552 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้เริ่มพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

2553 พัฒนากรอบความคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความโปรงใส โดยได้สร้างดัชนี 
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

2554 - ด าเนินการครั้งแรกโดยมีหน่วยงานน าร่องภาครัฐ เฉพาะราชการส่วนกลาง  
มีหน่วยงานน าร่อง และหน่วยงานอาสาสมัครในภาครัฐส่วนกลาง 
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ และดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง
เครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่นของประเทศไทยต่อไป 

2555-2558 ป.ป.ช.ศึกษาแนวคิดของทั้ง 2 ระบบ เพื่อบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน (Transparency Index) เป็น “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นที่ปรึกษา 

2559 เริ่มใช้แบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

ความเปน็มา 
 



 
ITA  

ปี 2562 
 

 ตัวชี้วัดที ่ 
44 

≥ร้อยละ 90 

  
ประกอบด้วย 

 5 ดัชนี 
 12 ตัวชี้วัด 
 26 EBIT 

 
 

EB1-9 

EB10-16 

EB17 

EB18-24 

EB25-26 



1. ดัชนีความโปรง่ใส ่ 
(Transparency  Index) เกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปดิเผย

ข้อมูลต่างๆ (การจดัซื้อจดัจา้ง)  
 

2. ดัชนีความพรอ้มรบัผิด  
(Accountability Index) 

 

เกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติของผู้บรหิาร-จนท. 
มีความพรอ้มในการให้บรกิารต่อสาธารณะ 

 
3. ดัชนีความปลอดจาการทุจรติ

ในการปฏบิตังิาน  
(Corruption-Free Ind 

เกี่ยวกับพฤติกรรม การรบัสินบน 

 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร 
    (Integrity Culture Index) 

  
5. คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 

เกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติในการปลูกฝงั 
ถ่ายทอดแกเ่จา้หนา้ที่รุน่สูรุ่น่ 

เกี่ยวกับการก าหนดให้มคีูม่ือหรอืมาตรการในการ
ปฏิบัตงิานที่ชดัเจน 



EB1 การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจากปทีี่ผา่นมา 

EB2 ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบ 

EB3 เผยแพร่การจดัซื้อจดัจา้งประจ าปี 

EB4 เผยแพร่วธิกีาร ขั้นตอนการจดัซื้อจดัจา้ง 

EB5 เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้สว่นเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนรว่ม 

EB6 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามสี่วนรว่มในการจดัท าแผนและโครงการ 

EB7 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามสี่วนรว่มในการด าเนนิการ 



EB8 ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการเปดิเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ 

EB9 เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เปน็ปจัจบุนั 

EB10 เผยแพร่แผนปฏบิตัริาชการ (แผนงาน/โครงการ) 

EB11 เผยแพร่รายงานผลการปฏบิตังิาน (แผนงาน/โครงการ) 

EB12 เผยแพร่ก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

EB13 ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

EB14 มีการรายงานผล เปิดเผยผลการปฏบิตัิราชการ 



EB15 เผยแพร่เจตจ านงของผูบ้รหิารต่อสาธารณชน 

EB16 มีการก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

EB17 มีการก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการปอ้งกันการรบัสินบน 

EB18 มีการเสรมิสรา้งวฒันธรรมและคา่นยิมสจุรติและต่อต้านการทจุรติ 

EB19 
รวมกลุ่มเจา้หนา้ที่เพือ่บรหิารงานที่โปรง่ใส และมีกิจกรรมแสดงถึงความพยายาม
ที่จะปรบัปรงุบรหิารงานให้โปรง่ใสยิง่ขึ้น 



EB23 มีการจดัท าแผนการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ/แผนที่เกี่ยวขอ้ง 

EB24 มีการก ากับตามแผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ/แผนที่เกีย่วข้อง 

EB25 มีการก าหนดมาตรการกลไก วางระบบในการตรวจสอบปฏบิตังิาน การให้บรกิาร 

EB26 มีการเผยแพรก่ระบวนการการให้บรกิารประชาชน 

EB21 อบรม ประชมุ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งผลประโยชนท์ับซ้อน 

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซอ้น 

EB21 ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบการปอ้งกันผลประโยชนท์ับซอ้น 



 

ตัวอย่าง 
 



  จัดสง่แบบส ารวจหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ ์ 1 ชุด พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน 

ส่งไปยงัผู้ตรวจประเมนิระดบัเขต

สุขภาพ 

ในวนัที ่ 30  ธันวาคม 

ไตรมาสที ่1 ส่ง EB1-4 

ส่งคา่คะแนนตามแบบรายงาน 

ไปยงั ศปท.สธ.   

ภายในวนัที ่ 3  มกราคม 

  

จัดสง่แบบส ารวจหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ ์1 ชุด พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน 

 

ส่งไปยงัผู้ตรวจประเมนิระดบัเขต

สุขภาพ 

ในวนัที ่ 31  มีนาคม 

ส่งคา่คะแนนตามแบบรายงาน 

ไปยงั ศปท.สธ. 

ภายในวนัที ่ 3  เมษายน 

ไตรมาสที ่2 ส่ง EB1-26 



  

ส่งไปยงัผู้ตรวจประเมนิระดบัเขต

สุขภาพ 

ในวนัที ่ 30  มิถุนายน 

ส่งคา่คะแนนตามแบบรายงาน 

ไปยงั ศปท.สธ   

ภายในวนัที ่ 3  กรกฎาคม 

  

 

ส่งไปยงัผู้ตรวจประเมนิระดบั 

เขตสขุภาพ 

ในวนัที ่ 31  สิงหาคม 

 

 

ส่งคา่คะแนนตามแบบรายงาน 

ไปยงั ศปท.   

ภายในวนัที ่ 3  กันยายน  

 

ไตรมาสที ่3 ส่ง EB1-26 

จัดสง่แบบส ารวจหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ ์ 1 ชุด พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน 

ไตรมาสที ่4 ส่ง EB1-26 

จัดสง่แบบส ารวจหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ ์ 1 ชุด พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน 



คุณธรรมและความโปรง่ใส     คือหัวใจของการบรหิาร 

ปฏิบัติหนา้ที่มีธรรมาภบิาล      องคก์รย่อมผา่นการประเมนิ 


