ประเทศไทยจะได้อะไร
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ของหนวยงานภาครัฐ จะเ�นแนวทางนําไปสูการพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบตั งิ านสูงยิ�งข�้น ซึง่ จะเ�นประโยชน
ตอประชาชนทีจ่ ะไดรบั การบร�การอยางมีคณ
ุ ภาพเ�นธรรม และคานิยม
ของสังคมไทยจะไดรบั การปรับเปลีย่ นไปในทางทีถ่ กู ตองดีงามจากการที่
หนวยงานภาครัฐ ไดพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
ในทายทีส่ ดุ ประเทศไทยจะเ�นประเทศทีม่ กี ารทุจร�ตลดลงหร�อความโปรงใสของประเทศ
เพิ�มสูงข�้นทัดเทียมอารยะประเทศ และความเ�นอยูของประชาชนจะไดพัฒนาใหดี
ยิ�งข�้นจากงบประมาณที่นํามาพัฒนาประเทศไดอยางเต็มจํานวนเง�นงบประมาณ
คาดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณคอรรปั ชัน
ของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๘ –
๒๕๕๗ ระดับคะแนนเฉลีย่ = ๓๕.๕

ทําอยางไรที่จะทําใหหนวยงานภาครัฐ
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หนวยงานภาครัฐ ลดขอบกพรอง
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การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)

ทําไมต้องประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เ�นการประเมินผลเพือ่ ใหหนวยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐแตละแหง วามีการดําเนิน
งานเ�นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจาหนาที่ในองคกร ในภาพรวมปฏิบตั ิ
ตามประมวลจร�ยธรรมหร�อไม อยูในระดับใด มีขอที่ควรพัฒนาปรับปรุง
ใดบาง เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจร�ต เ�นที่
พึ่งพิงของประชาชนไดอยางแทจร�ง นอกจากนี้แลว การประเมินดังกลาว
จะเ�นหนึง่ ใน�จจัยสําคัญประการหนึง่ ทีน่ าํ ไปสูก ารเพิ�มคาดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณ
คอรรปั ชันของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) ให ได
ระดับ ๕๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเปาหมายที่
กําหนดไว ในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม ระยะที่ ๒
(แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนด
เปาหมายดังกลาวไว ในป พ.ศ. ๒๕๕๙)

องค์ประกอบในการประเมินผลมีอะไรบ้าง
ความโปรงใส
(Transparency)
ความพรอมรับผิด
(Accountability)
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
หมายเหตุ : ประเมินโดยใชแบบสํารวจดังนี้
IIT คื อ แบบสํ า รวจ Internal Integrity
& Transparency Assessment (การประเมิน
จากมุมมองภายในองคกร)
EIT คือ แบบสํารวจ External Integrity
& Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร)
EBIT คือ แบบสํารวจ Evidence-Based
Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ)

คุณธรรมการใหบร�การของหนวยงาน
(Integrity in Service Delivery)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
(Integrity Culture)

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
(Work Integrity)

ประเมินผลอย่างไร
การดําเนินงานขององคกร

EIT และ EBIT

ระบบการรองเร�ยนขององคกร

EIT และ EBIT

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่

EIT

การรับรูขอมูลการทุจร�ต

EIT

ประสบการณการทุจร�ต

EIT

วัฒนธรรมองคกร

IIT

การตอตานการทุจร�ตขององคกร

IIT และ EBIT

การบร�หารงานบุคคล

IIT

การบร�หารงบประมาณ

IIT

ความเ�นธรรมในการมอบหมายงาน

IIT

เ�นการประเมินผลใน ๓ มิติ ไดแก
 มิติการรับรูของขาราชการ/พนักงานภายในหนวยงาน (Internal) จะประเมินในดานวัฒนธรรมองคกร
ดานการตอตานการทุจร�ตในองคกร ดานการบร�หารงานบุคคล ดานการบร�หารงบประมาณ และดานความเ�นธรรม
ในการมอบหมายงาน
 มิ ติ ก ารรั บ รู  ข องประชาชน/ผู  ม าติ ด ต อ ใช บ ร�ก ารจากหน ว ยงาน (External) จะประเมิ น ในด  า น
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร ดานความโปรงใสในการตอบสนองขอรองเร�ยน ดานความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ดานความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ดานการรับรูและประสบการณตรงเกี่ยวกับการทุจร�ต
ดานมุมมองการรับรูคุณธรรมในการใหบร�การ
 มิติของหลักฐานเชิงประจักษจากการดําเนินงานของหนวยงาน (Evidence-Based) จะประเมิน
ในดานความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร ดานความโปรงใสในการตอบสนองขอรองเร�ยน ดานการ
ตอตานการทุจร�ตในองคกร

ค่าคะแนนที่ได้จากทัง้ ๓ มิติ จะนํามาประมวลผลและจัดลําดับ ซึ่ งจะทําให้
ทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง

