
ศาสตราจารย ์ภกัดี โพธิศิริ

 ประธานคณะท างานวิชาการและพฒันาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

 ท่ีปรึกษาดา้นยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช.

 กรรมการจดัท ายุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั
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(กรณีการยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (CPI)  ของประเทศไทย)

ปรบัปรุง ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2560
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รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ             

ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
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มาตรา 63 รฐัตอ้งส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอันตราย

ท่ีเกิดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน และจดั

ใหมี้มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต

และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 

ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต ้าน 

หรือช้ีเบาะแส โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ
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มาตรา 65 รฐัพึงจดัใหมี้ยุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ

ในการจดัท าแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกันเพื่อใหเ้กิด

เป็นพลงัผลกัดนัรว่มกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว
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มาตรา 65 (ตอ่)

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ

เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าว    

ตอ้งมีบทบญัญตัิเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและการรบัฟังความคิดเห็น

ของประชาชนทุกภาคส่วนอยา่งทัว่ถึงดว้ย
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั

(1) การปรบัปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐั ใหมี้ขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครฐั

(4) การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล

(6) พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั

(7) ปรบัปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยของภาครฐั
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนั                  

การทุจริตประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย
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แนวทางการพฒันาส าคญัตามยุทธศาสตรท่ี์ 6 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการ

ในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย

(1) ปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี้

ความโปรง่ใส ทนัสมยั คลอ่งตวั มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุม้ค่า

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรา้งกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลงัภาครฐั เพื่อใหก้ารจดัสรรและการใชจ้า่ยมีประสิทธิภาพ 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบ้ริการสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานสากล เพื่อให้

ประชาชนและภาคธุรกิจไดร้ับบริการที่มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และอ านวยความสะดวก 

ตรงตามความตอ้งการ 
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้

สงัคมไทยมีวินยั โปรง่ใส และยุตธิรรม 

(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมี้ความทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
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พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมตอ่ตา้นการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี้มาตรฐานสากล

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 50

วตัถุประสงคท่ี์ 1 

สงัคมมีพฤติกรรม

ร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง

วตัถุประสงคท่ี์ 2 

เกิดวฒันธรรมทางการเมือง 

(Political Culture) 

มุ่งตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน

วตัถุประสงคท่ี์ 3

การทุจริตถูกยบัยั้งอยา่งเท่าทนั

ดว้ยนวตักรรม กลไกป้องกนั

การทุจริตและระบบบริหารจดัการ

ตามหลกัธรรมาภิบาล

วตัถุประสงคท่ี์ 4

การปราบปรามการทุจริต

และการบงัคบัใชก้ฎหมาย

มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและ

ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

วตัถุประสงคท่ี์ 5

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดบัท่ีสูงข้ึน

วิสยัทศัน์

ยทุธศาสตรท์ี่ 6

ยกระดบัคะแนนดชันี

การรบัรูก้ารทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 

สรา้งสงัคม

ที่ไม่ทนตอ่การทจุริต

ยทุธศาสตรท์ี่ 3

สกดักั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย

ยทุธศาสตรท์ี่ 4

พฒันาระบบป้องกนั

การทุจริตเชิงรุก

ยทุธศาสตรท์ี่ 5

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต

ยทุธศาสตรท์ี่ 2

ยกระดบัเจตจ  านง

ทางการเมืองในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
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ก า รพัฒน า  I T A

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
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 คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 

2561  เ ห็ นชอบ ให้ห น่ วยง านภาครั ฐ          

ทุกหน่วยงานใหค้วามร่วมมือและเขา้ร่วม   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้

แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามที่

ส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 ในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ใหด้  าเนินการโดย

ใชแ้นวทางและเคร่ืองมือการประเมิน ซ่ึงอยู่

ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน ป .ป.ช. 

โดยจะมีการ ศึกษาทบทวนและปรับป รุง      

แนวทางการประเมินจากการศึกษาและ

วิเคราะหข์อ้มูลทางวิชาการเก่ียวกับเคร่ืองมือ

วัดเ ก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ      

การทุจ ริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

ระบบการประเมิน
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ITA เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปและเสริมสรา้ง

ระบบบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลในภาครฐั 
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ITA เป็นเครื่องมือในการยกระดบั CPI

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE2Paa2LHbAhUWTI8KHfljBBkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wessexscene.co.uk/features/2017/09/28/transparency-international-uk-on-right-to-know-day/&psig=AOvVaw3sRFqkKgmXwpzr90d8YqwY&ust=1527915829041893
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKmIjL-fXbAhUGcCsKHeoBAXsQjRx6BAgBEAU&url=https://smartbusinessplan.com/functions/business-plan-examples/&psig=AOvVaw2YEMwXP_9ru4b6Xkhqqdlp&ust=1530261218128229


มาตรการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก

ที่หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะตอ้งด าเนินการ

โดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัที่เขา้รบั

การประเมิน ไดร้บัทราบผลการประเมินและ

แนวทางในการพฒันา และยกระดบัหน่วยงาน   

ในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
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1) การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud)

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation)

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion)

4) การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ(Asset 

Misappropriation)

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ (Anti – Corruption 

Improvement

10 ตวัช้ีวดั

6) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality)

7) ประสทิธิภาพการสือ่สารของหน่วยงาน (Communication 

Efficiency)

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน (Procedure 

Improvement)

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data)

10) การป้องกนัการทุจรติ (Anti – Corruption Practice)
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กรอบการประเมิน



• การปฏิบัติหน้าท่ี
• การใช้งบประมาณ
• การใช้อ านาจ
• การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบการประเมิน

• คุณภาพการด าเนินงาน
• ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• การปรับปรุงระบบการท างาน

• การเปิดเผยข้อมูล
• การป้องกันการทุจริต

10 ตัวชี้วัด
3 เครื่องมือ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT)



ITA s s2

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ในบริบทการยกระดบัธรรมาภิบาลในระดบัสากล

(กรณีการยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (CPI)  ของประเทศไทย)
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The manner in which the State acquires and 
exercises its authority to provide public 
goods and services

Using public office for private gain

Governance

Corruption

Corruption is an outcome – a consequence of the failure of 
accountability relationships in the governance system

Source : The word bank



บทบาทหน้าที่ของ รัฐ ในการเข้าครอบครองและ           
ใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นธรรม ในการให้บริการสาธารณะ

ใช้ ต าแหน่งหน้าที่ราชการ เพ่ือผลประโยชน์ ส่วนตัว

ธรรมาภบิาล

การทุจริต

การทุจริตเป็น ผลลัพธ์ – ที่เกิดจากความล้มเหลวของความรับผิดชอบที่มีต่อระบบธรรมาภิบาล
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ขอ้มลูจากโครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.
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• การปฏิบัติหน้าท่ี
• การใช้งบประมาณ
• การใช้อ านาจ
• การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• การแก้ไขปัญหาการทุจริต

• คุณภาพการด าเนินงาน
• ประสิทธิภาพการส่ือสาร
• การปรับปรุงระบบการท างาน
• การเปิดเผยข้อมูล
• การป้องกันการทุจริต

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



ที่มา : www.Transparency.org

(คิดจากรอบ 22 ปี)

ปี 2538 ไดค้ะแนนต า่สุด 28 คะแนน

ปี 2549 ปี 2557 และ ปี 2558 ไดค้ะแนนสูงสุด 38 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 34 คะแนน

หมายเหต ุ: คะแนนอยูร่ะหว่าง 0-100

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริตของประเทศไทย (CPI) ปี 2538-2560
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แหล่งขอ้มูล ประเด็นที่สง่ผลตอ่ CPI ของไทย ปี

2555

ปี

2556

ปี

2557

ปี

2558

ปี

2559

ปี

2560

Bertelsmann Foundation 

Transformation index 

: BFTI เรื่องการปราบปรามการทุจริตและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผิด

มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด

45 40 40 40 40 37

Global Insight Country Risk 

Rating

: GI การด าเนินการทางธุรกิจตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมากนอ้ยเพียงใด 42 32 42 42 22 35 

Economist Intelligence Unit 

Country Risk Assessment

: EIU ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั 38 38 38 38 37 37 

IMD World Competitiveness : IMD การติดสินบนและการทุจริตมีอยูห่รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 38 36 33 38 44 43

World Economic Forum 

Executive Opinion Survey (EOS)

: WEF ภาคธุรกิจตอ้งจา่ยเงินสินบนในกระบวนการตา่งๆ มากนอ้ยเพียงใด 35 35 39 43 37 42

Political and Economic Risk 

Consultancy Asian Intelligence

: PERC ปัญหาการคอรร์ปัชนัในประเทศ 35 39 35 42 38 N/A

World Justice Project Rule of 

Law 

: WJP เจา้หนา้ที่รฐัมีพฤติกรรมการใชต้  าแหน่งหนา้ที่ในทางมิชอบมากนอ้ย

เพียงใด

33 33 44 26 37 40

Political Risk Services 

International Country Risk Guide

: ICRG ผูมี้อ  านาจหรือต  าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละระบบเครือ

ญาต ิและภาคการเมืองกบัภาคธุรกิจมีความสมัพนัธก์นัมากนอ้ยเพียงใด

31 31 31 31 32 32

Varieties of Democracy Project : VD ความหลากหลายของประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีภาพ เปิดใหมี้การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทุกฝ่าย นอกจากน้ี ยงัดูพฤตกิรรมการคอรร์ปัชนั

ในระบบการเมืองในระดบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตลุาการ

- - - - 24 23



o 1) ความเป็นรฐั 

o 2) ส่วนร่วมทางการเมือง 

o 3) หลกันิติธรรม 

o 4) ความมัน่คงของสถาบนัประชาธิปไตย 

o 5) การบรูณาการทางการเมืองและสงัคม 

o 6) ระดบัของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม

o 7) องคก์ารของตลาดและการแข่งขนั

o 8) สกุลเงินและเสถียรภาพดา้นราคา 

o 9) ทรพัยสิ์นส่วนบุคคล

o 10) ระบอบของรฐัสวสัดิการ

o 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

o 12) การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

o 13) ระดบัความยาก

o 14) ความสามารถในการปฏิบติันโยบาย 

o 15) การจดัการทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ

o 16) การสรา้งฉนัทามติ

o 17) ความร่วมมือระหวา่งประเทศ

BFTI เผยแพร่คะแนนทุกประเด็นท่ีใชใ้นการวเิคราะห ์มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและ

การจดัการของรฐับาล มี 17 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ 

28
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI

ITA

I25 ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้าน      

การทุจริต มากน้อยเพียงใด

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี หรือไม่

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ

 จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด

คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า

รฐับาลประสบความส าเร็จใน

การแกปั้ญหาคอรร์ปัชัน่

(“To what extent does the government 

successfully contain corruption ?”)

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ           

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริต  

ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหม้ี

ความโปร่งใสมากขึ้ น มากน้อยเพียงใด

29

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การปรบัปรุงระบบ

การท างานของหน่วยงาน  

Procedure Improvement

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O42-O456 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต



CPI ITA

คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า

เจา้หน้าท่ีรฐัท่ีใชอ้ านาจในทาง

มิชอบจะถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดี

หรือถูกลงโทษ  

(“To what extent are public 

officeholders  who  abuse their 

position prosecuted or penalized? “ )

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

 เฝ้าระวงั

 ตรวจสอบ

 ลงโทษทางวินัย

I30 หากท่านพบเห็นแนวโนม้การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน 

ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดงัต่อไปน้ี อยา่งไร

 สามารถรอ้งเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก

 สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได้

 มัน่ใจวา่จะมีการด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา

 มัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง

30

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

****ในประเด็นดงักล่าวตอ้งมีการบูรณาการกบัองคก์รตลุาการ 

หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามการทุจริตดว้ย****

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O45 มาตรการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต



EIU เป็นแหล่งขอ้มูลจากท่ีองคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) 

น ามาใชใ้นการประเมินเพื่อจดัอนัดบัดัชนีการรบัรูก้ารทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

วิเคราะหเ์ชิงลึกท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกบัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญ มีประเทศ      

ท่ี EIU ท าการวเิคราะหท์ั้งส้ินมากกวา่ 140 ประเทศ

31
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI

ITA

มีธรรมเนียมปฏิบติัในการ

จ่ายสินบนเพื่อได้สัญญา

และไดร้บัความดีความชอบ

หรือไม่ 

(Is there a tradition of a payment of 

bribes to secure contracts and gain 

favors?)

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน 

การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การรบัส่ิงดงัต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

32

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ ตามประเด็น

ดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด



CPI ITA

E3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

การด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน อยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั

หรือบิดเบือนขอ้มลู มากน้อยเพียงใด

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน

33

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

มีธรรมเนียมปฏิบติัในการ

จ่ายสินบนเพื่อได้สัญญา

และไดร้บัความดีความชอบ

หรือไม่ 

(Is there a tradition of a payment of 

bribes to secure contracts and gain 

favors?) O13-014 การปฏิบติังานและการใหบ้ริการการป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice



CPI ITA

การจัดสรรงบประมาณ

และการใช้เงินสาธารณะ

เป็นไปตามขั้นตอนและมี

ความพรอ้มรบัผิดหรือไม่

(Are there clear procedures and 

accountability governing the 

allocation and use of public funds?)

I7 ท่านรู ้เ ก่ี ยวกับแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ า ปี          

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี 

มากน้อยเพียงใด

 คุม้ค่า

 ไมบิ่ดเบือนวตัถุประสงคข์องงบประมาณท่ีตั้งไว ้

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจา่ยเงินท่ีเป็นเท็จ 

เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

มากน้อยเพียงใด

34

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

การจดัสรรงบประมาณและ

การใชเ้งินสาธารณะเป็นไป

ตามขั้ นตอนและมีความ

พรอ้มรบัผิดหรือไม ่

(Are there clear procedures and 

accountability governing the allocation 

and use of public funds?)

E6 การเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากน้อย

เพียงใด

 เขา้ถึงง่าย ไมซ่บัซอ้น

 มีช่องทางหลากหลาย

O18 – O24 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

35
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ของหน่วยงาน 

Communication Efficiency

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีขอ้กงัวลสงสยั

เก่ียวกบัการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพียงใด



CPI ITA

รฐัมนตรีหรือหน่วยงานภาครฐัมี

การใช้เงินสาธารณะอย่างไม่

เหมาะสม  ( เพื่ อประ โยช น์

ส่วนตัวหรือพรรคการเมือง) 

หรือไม่ (Are public funds 

misappropriated by ministers 

/ public officials for private or 

party political purposes?)

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

36

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

มมุมองผา่นการน านโยบายไปปฏิบติั

Policy Risk Indicator
****ในประเด็นดงักล่าวตอ้งมีการบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีอยูใ่น Policy Cycle ทั้งหมด****

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

E5หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึ งถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มากน้อยเพียงใด

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality



CPI ITA

มี ห น่ วย ง าน อิ ส ร ะ ท่ี ท า

หน้า ท่ีตรวจสอบการใช้

งบประมาณภาครฐัหรือไม่

(Is there an independent body 

auditing the management of 

public finances?)

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด

 สอบถาม

 ทกัทว้ง

 รอ้งเรียน

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนั    

การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

37

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐั เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นตน้
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement



CPI ITA

มี ข้า ร า ชก า ร พล เ รื อน ห รื อ

เจา้หน้าท่ีรฐัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง

โยกย้ายจากรัฐบาลโดยตรง

หรือไม่ 

(Is there a professional civil 

service or are large numbers 

of officials directly appointed 

by the government?)

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มาก

น้อยเพียงใด

 ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ

 มีการซื้ อขายต าแหน่ง

 เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง

O25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญักบั

การต่อตา้นการทุจริต มากน้อยเพียงใด

O31 ชอ่งทางแจง้เร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต

38

การใชอ้  านาจ 

Power Distortion

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

O25-O28 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล



CPI ITA

โดยทัว่ไปแลว้มีการใช้

ทรัพยากรสาธารณะ

อยา่งไมถู่กตอ้งหรือไม่

(Are there general abuses of 

public resources?)

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัยส์ินของราชการ 

ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยส์ินของราชการ ไปใช้

ปฏบิติังานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด

I21กรณีท่ีตอ้งมีการขอยมืทรพัยสิ์นของราชการไปใชป้ฏิบติังาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง 

มากน้อยเพียงใด

39

การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ

Asset Misappropriation

****ในประเด็นดงักล่าวตอ้งมีการบูรณาการกบัหน่วยงาน

ที่ใชอ้  านาจในการอนุมตัิ อนุญาต การใชท้รพัยากร

สาธารณะ ดว้ย เช่น ป่าไม้ ท่ีดิน แหล่งน ้า  

ทรพัยากรธรรมชาติ ทางหลวง ถนน  ฯลฯ****

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

โดยทัว่ไปแลว้มีการใช้

ทรัพยากรสาธารณะ

อยา่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่

(Are there general abuses 

of public resources?)

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรพัยสิ์นของราชการไปใช้

โดยไมไ่ดข้ออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง จากหน่วยงานของท่าน 

มากน้อยเพียงใด

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยสิ์น   

ของราชการ เพื่อป้องกนัไมใ่หม้ีการน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม 

หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพยสิ์น    

ของราชการท่ีถูกตอ้ง มากน้อยเพียงใด

40

การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ

Asset Misappropriation

****ในประเด็นดงักล่าวตอ้งมีการบูรณาการกบัหน่วยงานที่ใชอ้  านาจ

ในการอนุมตัิ อนุญาต การใชท้รพัยากรสาธารณะ ดว้ย เช่น ป่าไม้ ที่ดิน 

แหล่งน ้า ทรพัยากรธรรมชาติ ทางหลวง ถนน  ฯลฯ****

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ



CPI ITA

มีองค์กรตุลาการอิสระท่ีมี

อ านาจในการจดัการกบัการ

ใชอ้ านาจในทางมิชอบของ

รฐับาล/เจา้หน้าท่ีของรฐั 

(Is there an independent 

judiciary with the power to try 

ministers / public officials for 

abuses?)

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทุจริต

ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

เฝ้าระวงั

ตรวจสอบ

ลงโทษทางวนัิย

41

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

****ในประเด็นดงักล่าวตอ้งมีการบูรณาการกบัองคก์รตลุาการ หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามการทุจริตดว้ย****

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O45 มาตรการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต



องคก์รท่ีประเมินค่า GI คือ บริษัท IHS Inc. ปัจจยัหลกัท่ีประเมิน คือ ความเส่ียงดา้นการบริการ

ปัจจยัรอง ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมัน่คงท่ีส่งผลต่อ

การด าเนินงานในภาคธุรกิจและการลงทุน การประเมินความเส่ียงจะประเมินจากนักวิเคราะห ์     

ท่ีเช่ียวชาญในแต่ละประเทศ และไดร้บัขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้และผูท้ าสญัญากบัภาครฐัของประเทศ

น้ัน ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูร้บังานอิสระ เครือข่ายนักข่าวและสถานการณ์ท่ีส าคัญในแต่ละวนั    

จะถูกน ามาประเมินดว้ยค าถามของผูเ้ช่ียวชาญจะเน้นไปท่ีการประเมินการทุจริตท่ีส่งผลต่อ     

การด าเนินการของภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณ์ของนักธุรกิจ ท่ีมี

เก่ียวกบัการทุจริต

42
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

ความเส่ียงของการท่ีบุคคลหรือบริษัท

จะตอ้งเผชิญกับการติดสินบนหรือการ

คอรร์ปัชันในรูปแบบอ่ืนเพ่ือท่ีจะท าให้

การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน 

เช่น เพ่ือใหไ้ดร้บัสญัญาเพ่ือการส่งออก 

น าเขา้ หรือ เพ่ือความสะดวกสบาย

เก่ียวกบังานดา้นเอกสารต่าง ๆ มีมาก

นอ้ยเพียงใด”

(The risk that Individuals/companies 

will face bribery or other corrupt 

practices to carry out business, from 

securing major contracts to being 

allowed to import/export a small 

product or obtain everyday 

paperwork. This threatens a 

company's ability to operate in a 

country, or opens it up to legal or 

regulatory penalties and reputational 

damage.) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่

ผูม้าติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดงัต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพื่อแลกกบั

การปฏบิติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่

เงิน

ทรพัยสิ์น

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร          

ในหน่วยงานของท่าน มีการรบัสิ่งดงัต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม่

เงิน

ทรพัยสิ์น

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

43

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

ความเส่ียงของการท่ีบุคคลหรือบริษัทจะตอ้ง

เผชิญกับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชัน

ในรูปแบบอ่ืนเพื่อท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ

เป็นไปอยา่งราบร่ืน เช่น เพื่อใหไ้ดร้บัสญัญา

เพื่อการส่งออก น าเข ้า หรือ เพื่อความ

สะดวกสบายเก่ียวกบังานดา้นเอกสารต่าง ๆ 

มีมากนอ้ยเพียงใด”

(The risk that Individuals/companies will 

face bribery or other corrupt practices to 

carry out business, from securing major 

contracts to being allowed to 

import/export a small product or obtain 

everyday paperwork. This threatens a 

company's ability to operate in a country, 

or opens it up to legal or regulatory 

penalties and reputational damage.) 

E3 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบั

การด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน

ขอ้มลู มากนอ้ย

E1 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ

แก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

44

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

O13-014 การปฏิบติังานและการใหบ้ริการ



CPI ITA

ความเส่ียงของการท่ีบุคคลหรือบริษัทจะตอ้ง

เผชิญกับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชัน

ในรูปแบบอ่ืนเพื่อท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ

เป็นไปอยา่งราบร่ืน เช่น เพื่อใหไ้ดร้บัสญัญา

เพื่อการส่งออก น าเข ้า หรือ เพื่อความ

สะดวกสบายเก่ียวกบังานดา้นเอกสารต่าง ๆ 

มีมากนอ้ยเพียงใด”

(The risk that Individuals/companies will 

face bribery or other corrupt practices to 

carry out business, from securing major 

contracts to being allowed to 

import/export a small product or obtain 

everyday paperwork. This threatens a 

company's ability to operate in a country, 

or opens it up to legal or regulatory 

penalties and reputational damage.) 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี

O37 การด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทุจริต

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน

45

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ



แหล่งขอ้มลู IMD ส ารวจและจดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจ

ทัว่โลก โดยการจดัอนัดบัตวัชี้ วดัทั้ง 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่

1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

2) ประสิทธิภาพของภาครฐั

3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

4) โครงสรา้งพื้ นฐาน

46
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

มีการติดสินบนและ

การคอรร์ปัชนัหรือไม”่ 

(Bribing and corruption: Exist or do 

not exist) 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ 

เพ่ือแลกกบัการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่

เงิน

ทรพัยสิ์น

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับ        

ความบนัเทิง เป็นตน้

I5 ในชว่งเทศกาลหรือวาระส าคญัตา่ง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบัส่ิงดงัต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรบั

โดยธรรมจรรยา หรือไม่

เงิน

ทรพัยสิ์น

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เชน่ การลดราคา การรบั

ความบนัเทิง เป็นตน้
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การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

มีการติดสินบนและการ

คอรร์ปัชนัหรือไม”่ 

(Bribing and corruption: Exist 

or do not exist) 

E3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบั

การด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน อยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั

หรือบิดเบือนขอ้มลู มากน้อย

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี

O37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน

48

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data



องคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาติ (TI) น าขอ้มลูของ PERC มาใชจ้ดัท าดชันีการรบัรูก้ารทุจริต

(CPI) ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในทอ้งถ่ินและนักธุรกิจ

ชาวต่างชาติในแต่ละประเทศโดยการสมัภาษณ ์การสอบถามทางโทรศพัทแ์ละการตอบแบบ

ส ารวจออนไลน์ โดยถามเก่ียวกบัประเทศท่ีพวกเขาท างานอยูแ่ละประเทศของเขาเอง

49
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

คุณจะใหค้ะแนนปัญหา

ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั น ใ น

ประ เทศ ท่ี คุณก าลั ง

ท างานอยูใ่นระดบัใด 

(How do you grade the 

problem of corruption in the 

country in which you are 

working?)

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญักบั

การต่อตา้นการทุจริต มากน้อยเพียงใด

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี หรือไม่

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ

 จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข มาก

น้อยเพียงใด

50

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

***ตอ้งบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI

ITA

คุณจะใหค้ะแนนปัญหาการ

คอรร์ปัชนัในประเทศท่ีคุณ

ก าลงัท างานอยูใ่นระดบัใด 

(How do you grade the problem 

of corruption in the country in 

which you are working?)

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทุจริต

ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

 เฝ้าระวงั

 ตรวจสอบ

 ลงโทษทางวนัิย

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนั    

การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดงัต่อไปน้ี อย่างไร

 สามารถรอ้งเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก

 สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได้

 มัน่ใจวา่จะมีการด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา

 มัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

51

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

***ตอ้งบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI

ITA

คุณจะใหค้ะแนนปัญหา

ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั น ใ น

ประ เทศ ท่ี คุณก า ลั ง

ท างานอยูใ่นระดบัใด

(How do you grade the 

problem of corruption in the 

country in which you are 

working?)

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

O39 แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปี

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี

O37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต

O38การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

O40 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกนั

การทุจริต รอบ 6 เดือน
52

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

***ตอ้งบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

O31 ขอ้มลูเชิงสถิติเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตประจ าปี



CPI

ITA

คุณจะใหค้ะแนนปัญหา

ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั น ใ น

ประ เทศ ท่ี คุณก า ลั ง

ท างานอยูใ่นระดบัใด

(How do you grade the 

problem of corruption in the 

country in which you are 

working?)

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริตประจ าปี

O42 มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน

O43 มาตรการใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

O45 มาตรการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ
53

***ตอ้งบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data



ICRG จดัอนัดบัความเส่ียงของประเทศต่าง ๆ 3 ดา้นคือ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ 

และดา้นการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศทัว่โลกคอรร์ปัชนั เป็นหน่ึง

ในความเส่ียงดา้นการเมืองของ ICRG โดยมุง่ไปท่ีคอรร์ปัชนัท่ีเกิดขึ้ นในระบบการเมือง พบวา่ 

รูปแบบการทุจริตท่ีนักธุรกิจมีประสบการณต์รงและพบมากท่ีสุด คือ การเรียกรบัสินบนหรือ    

การเรียกรบัเงินเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเขา้/ส่งออก การประเมินภาษี การคุม้กนั      

โดยต ารวจ ระบบอุปถมัภร์ะบบพวกพอ้ง การใหเ้งินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลบั ๆ และ

ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดของนักการเมืองกบันักธุรกิจ

54
@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

การประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมือง ซ่ึง

รูปแบบของการคอรร์ปัชนัโดยตรงท่ีการด าเนินธุรกิจ

พบบ่อยครั้ง คือ การเรียกรอ้งเงิน หรือการต้องจ่าย

สินบนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตการน าเข้าและ

ส่งออก การควบคุม การส่งออก การประเมินภาษี 

การคุม้ครองจากต ารวจ หรือการกูย้ืม ขอใหท่้านช่วย

ใหค้ะแนนปัญหาการ คอรร์ปัชัน ทั้งการคอรร์ปัชนัท่ี

เกิดขึ้ นจริงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชันจาก

ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเขา้ท างาน 

การต่างตอบแทน การระดมทุนท่ีเป็นความลับและ

ความสัมพันธ์ใกลชิ้ดท่ีน่าสงสัยระหว่างนักการเมือง

กบัภาคธุรกิจ 

(This is an assessment of corruption within the political system. The most common 

form of corruption met directly by businesses is financial corruption in the form of 

demands for special payments and bribes connected with import and export 

licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or loans. The 

measure is most concerned with actual or potential corruption in the form of 

excessive patronage, nepotism, job reservations, exchange of favors, secret party 

funding, and suspiciously close ties between politics and business.)

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิง

ดังต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การ

ลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้
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การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ

แก่ผูม้าติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด



CPI ITA

I5 ใ นช่ ว ง เ ทศก าลห รื อ ว า ร ะ ส า คัญ ต่ า ง  ๆ 

ตาม ขนบธ ร รม เ นี ยม  ป ร ะ เ พ ณี  บุ คล า ก ร            

ในหน่วยงานของท่าน มีการรับ ส่ิงดังต่อไปน้ี

นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น 

การลดราคา การรบัความบนัเทิง เป็นตน้
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การประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมือง ซ่ึง

รูปแบบของการคอรร์ปัชนัโดยตรงท่ีการด าเนินธุรกิจ

พบบ่อยครั้ง คือ การเรียกรอ้งเงิน หรือการต้องจ่าย

สินบนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตการน าเข้าและ

ส่งออก การควบคุม การส่งออก การประเมินภาษี 

การคุม้ครองจากต ารวจ หรือการกูย้ืม ขอใหท่้านช่วย

ใหค้ะแนนปัญหาการ คอรร์ปัชัน ทั้งการคอรร์ปัชนัท่ี

เกิดขึ้ นจริงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชันจาก

ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเขา้ท างาน 

การต่างตอบแทน การระดมทุนท่ีเป็นความลับและ

ความสัมพันธ์ใกลชิ้ดท่ีน่าสงสัยระหว่างนักการเมือง

กบัภาคธุรกิจ 

(This is an assessment of corruption within the political system. The most common 

form of corruption met directly by businesses is financial corruption in the form of 

demands for special payments and bribes connected with import and export 

licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or loans. The 

measure is most concerned with actual or potential corruption in the form of 

excessive patronage, nepotism, job reservations, exchange of favors, secret party 

funding, and suspiciously close ties between politics and business.)

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิ ง

ดงัต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์ อ่ืน ๆ เช่น การยกเว ้นค่าบริการ 

การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีและคาดหวังให้มีการ     

ตอบแทนในอนาคต หรือไม่

57

การประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมือง ซ่ึง

รูปแบบของการคอรร์ปัชนัโดยตรงท่ีการด าเนินธุรกิจ

พบบ่อยครั้ง คือ การเรียกรอ้งเงิน หรือการต้องจ่าย

สินบนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตการน าเข้าและ

ส่งออก การควบคุม การส่งออก การประเมินภาษี 

การคุม้ครองจากต ารวจ หรือการกูย้ืม ขอใหท่้านช่วย

ใหค้ะแนนปัญหาการ คอรร์ปัชัน ทั้งการคอรร์ปัชนัท่ี

เกิดขึ้ นจริงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชันจาก

ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเขา้ท างาน 

การต่างตอบแทน การระดมทุนท่ีเป็นความลับและ

ความสัมพันธ์ใกลชิ้ดท่ีน่าสงสัยระหว่างนักการเมือง

กบัภาคธุรกิจ 

(This is an assessment of corruption within the political system. The most common 

form of corruption met directly by businesses is financial corruption in the form of 

demands for special payments and bribes connected with import and export 

licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or loans. The 

measure is most concerned with actual or potential corruption in the form of 

excessive patronage, nepotism, job reservations, exchange of favors, secret party 

funding, and suspiciously close ties between politics and business.)

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

E3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการ  

แกท่่าน อยา่งตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบงัหรือ

บิดเบือนขอ้มลู มากน้อยเพียงใด

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน
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การประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมือง ซ่ึง

รูปแบบของการคอรร์ปัชนัโดยตรงท่ีการด าเนินธุรกิจ

พบบ่อยครั้ง คือ การเรียกรอ้งเงิน หรือการต้องจ่าย

สินบนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตการน าเข้าและ

ส่งออก การควบคุม การส่งออก การประเมินภาษี 

การคุม้ครองจากต ารวจ หรือการกูย้ืม ขอใหท่้านช่วย

ใหค้ะแนนปัญหาการ คอรร์ปัชัน ทั้งการคอรร์ปัชนัท่ี

เกิดขึ้ นจริงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชันจาก

ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเขา้ท างาน 

การต่างตอบแทน การระดมทุนท่ีเป็นความลับและ

ความสัมพันธ์ใกลชิ้ดท่ีน่าสงสัยระหว่างนักการเมือง

กบัภาคธุรกิจ 

(This is an assessment of corruption within the political system. The most common 

form of corruption met directly by businesses is financial corruption in the form of 

demands for special payments and bribes connected with import and export 

licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or loans. The 

measure is most concerned with actual or potential corruption in the form of 

excessive patronage, nepotism, job reservations, exchange of favors, secret party 

funding, and suspiciously close ties between politics and business.)

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย*** @จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

O13-014 การปฏิบติังานและการใหบ้ริการ
การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ



World Economic Forum จดัท าดชันีช้ีวดัความสามารถทางการแขง่ขนั (Global 

Competitiveness Index: GCI) ของตนเองเป็นประจ าทุกปี ดชันีช้ีวดัความสามารถทางการแข่งขนั

จะแตกต่างจากดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (CPI) ขององคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาติ แต่อาจจะมี

ความสมัพนัธก์นับางประการเน่ืองจากใชข้อ้มลูดิบชุดเดียวกนั คือ ขอ้มลูจากการตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร (Executive Opinion Survey)
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@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

ในประเทศของคุณ เป็นเร่ืองปกติเพียงใดท่ี

บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง 

หรือจา่ยสินบนท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่อไปน้ี 1) 

การน าเขา้ – ส่งออก 2) สาธารณูปโภค 3)

การช าระภาษีประจ าปี 4) การท าสญัญาและ

การออกใบอนุญาต และ 5) ได้รับการ

ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน์จากกระบวนการ

ยุติธรรม” ( In your country, how common 

is it for firms to make undocumented 

extra payments or bribes connected with 

the following”:

a) Imports and exports;

b) Public Utilities;

c) Annual Tax Payments;

d) Awarding of public contracts and 

licenses;

e) Obtaining favorable judicial decisions.) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการแก่

ผูม้าติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

60

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรบัส่ิงดังต่อไปน้ี จาก    

ผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา   

การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบัส่ิงดังต่อไปน้ี 

นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา 

การรบัความบนัเทิง เป็นตน้
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E1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ

แก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

โปรง่ใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด

โปรง่ใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ในประเทศของคุณ เป็นเร่ืองปกติเพียงใดท่ี

บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง 

หรือจา่ยสินบนท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่อไปน้ี 1) 

การน าเขา้ – ส่งออก 2) สาธารณูปโภค 3)

การช าระภาษีประจ าปี 4) การท าสญัญาและ

การออกใบอนุญาต และ 5) ได้รับการ

ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน์จากกระบวนการ

ยุติธรรม” ( In your country, how common 

is it for firms to make undocumented 

extra payments or bribes connected with 

the following”:

a) Imports and exports;

b) Public Utilities;

c) Annual Tax Payments;

d) Awarding of public contracts and 

licenses;

e) Obtaining favorable judicial decisions.) 

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

E3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มลู

เกี่ยวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน อยา่ง

ตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบงัหรือบิดเบือนขอ้มลู มากนอ้ย

เพียงใด

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice
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ในประเทศของคุณ เป็นเร่ืองปกติเพียงใดท่ี

บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง 

หรือจา่ยสินบนท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่อไปน้ี 1) 

การน าเขา้ – ส่งออก 2) สาธารณูปโภค 3)

การช าระภาษีประจ าปี 4) การท าสญัญาและ

การออกใบอนุญาต และ 5) ได้รับการ

ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน์จากกระบวนการ

ยุติธรรม” ( In your country, how common 

is it for firms to make undocumented 

extra payments or bribes connected with 

the following”:

a) Imports and exports;

b) Public Utilities;

c) Annual Tax Payments;

d) Awarding of public contracts and 

licenses;

e) Obtaining favorable judicial decisions.) 

คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

Anti – Corruption Improvement

***ตอ้งบรูณาการกบั 

พรบ.อ านวยความสะดวก 

และ Doing Business และ

ความร่วมมือจาก

ภาคเอกชน ดว้ย***

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI

ITA

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิ งดังต่อไปน้ี

แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ เชน่ การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความ

สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้เพื่อสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดี

และคาดหวงัใหม้ีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์

ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด
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การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

***ตอ้งบรูณาการกบั 

ภาคเอกชน ดว้ย***

ในประเทศของคุณ เป็น

เร่ืองปกติเพียงใดท่ีมีการ

คอร์รัปชันโดยการจ่าย

โอนเงินงบประมาณของรฐั

ไ ป ยั ง บ ริ ษั ท  บุ ค ค ล

ธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล” 

(In your country, how common is 

diversion of public funds to 

companies, individuals or groups 

due to corruption?”)

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ ง

ดงัต่อไปน้ี เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต 

หรือใหบ้ริการ หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยส์ิน

 ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เ ช่น 

การลดราคา การใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย

เพียงใด
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คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

Service Quality

***ตอ้งบรูณาการกบั 

ภาคเอกชน ดว้ย***

ในประเทศของคุณ เป็น

เร่ืองปกติเพียงใดท่ีมีการ

คอร์รัปชันโดยการจ่าย

โอนเงินงบประมาณของรฐั

ไ ป ยั ง บ ริ ษั ท  บุ ค ค ล

ธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล” 

(In your country, how common is 

diversion of public funds to 

companies, individuals or groups 

due to corruption?”)

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
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การเปิดเผยขอ้มูล 

Open Data

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

***ตอ้งบรูณาการกบั 

ภาคเอกชน ดว้ย***

ในประเทศของคุณ เป็น

เร่ืองปกติเพียงใดท่ีมีการ

คอร์รัปชันโดยการจ่าย

โอนเงินงบประมาณของรฐั

ไปยงับริษัทบุคคลธรรมดา

หรือกลุ่มบุคคล” 

(In your country, how common is 

diversion of public funds to 

companies, individuals or groups 

due to corruption?”)

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



WJP เป็นองคก์รท่ีประเมินค่าระดบัความโปร่งใสโดยใชห้ลกันิติรฐัเป็นเกณฑ ์มีการเก็บขอ้มลูในทุกปี

การคิดระดบัคะแนนรวมจาก 8 เกณฑห์ลกั ไดแ้ก่ 

1) การตรวจสอบการใชอ้ านาจของรฐับาล 

2) การปราศจากการคอรร์ปัชนัและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

3) การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) สิทธิเสรีภาพขัน้พ้ืนฐานของประชาชน 

5) ความสงบเรียบรอ้ยของสงัคม การไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา

6) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ความเป็นอิสระของตุลาการและระยะเวลาด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม 

8) การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพช่วยลดจ านวนอาชญากรรม การไมถู่กแทรกแซงโดยผูมี้

อิทธิพล และสิทธิของผูต้อ้งหา
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@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

ข้าราชการ (เจ ้าหน้าท่ี) 

ในสายบ ริหารไม่ ได้ใ ช ้

ทรัพย์สินของทางราชการ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

(Government officials in the 

executive branch do not use 

public office for private gain)

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ิน

ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ   

พวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

มากน้อยเพียงใด

I21กรณีท่ีตอ้งมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง 

มากน้อยเพียงใด
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การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ

Asset Misappropriation

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

ขา้ราชการ (เจา้หน้าท่ี) ใน

ส า ย บ ริ ห า ร ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้

ทรัพย์สินของทางราชการ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

(Government officials in the 

executive branch do not use 

public office for private gain)

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน      

ของราชการไปใช้ โดยไม่ ได้ขออ นุญาตอย่า ง ถูกต้อ ง 

จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิติัของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใช้

ทรพัยส์ินของราชการท่ีถูกตอ้ง มากน้อยเพียงใด

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ   

การใชท้รพัยส์ินของราชการ เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม
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การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ

Asset Misappropriation

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



VDEM วดัเก่ียวกบัความหลากหลายของประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีภาพ นอกจากน้ี ยงัพิจารณา

พฤติกรรมการคอรร์ปัชนัในระบบการเมืองในระดบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการดว้ย
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@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public

sector corruption index) 

โดยใชค้ าถามวา่ 

“เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน 

หรือ ส่ิ ง ของ อ่ืน ใด  ในระดับ ใด  และ

เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบัง

เ งินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากร

ภาครฐั เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคน

ในครอบครวัของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด”

(To what extent do public sector employees grant favors in 

exchange for bribes, kickbacks, or other material inducements, 

and how often do they steal, embezzle, or misappropriate public 

funds or other state resources for personal or family use?)

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบั ติ งาน/

ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ ตามประเด็นดัง ต่อไป น้ี 

มากน้อยเพียงใด

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

70

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรบัส่ิงดังต่อไปน้ี จาก     

ผู ้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา    

การรบัความบนัเทิง เป็นตน้

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI
ITA

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบัส่ิงดังต่อไปน้ี 

นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม่

 เงิน

 ทรพัยสิ์น

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา 

การรบัความบนัเทิง เป็นตน้
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I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์

ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด

ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public

sector corruption index) 

โดยใชค้ าถามวา่ 

“เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน 

หรือ ส่ิ ง ของ อ่ืน ใด  ในระดับ ใด  และ

เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบัง

เ งินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากร

ภาครฐั เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคน

ในครอบครวัของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด”

(To what extent do public sector employees grant favors in 

exchange for bribes, kickbacks, or other material inducements, 

and how often do they steal, embezzle, or misappropriate public 

funds or other state resources for personal or family use?)

การปฏิบตัิหนา้ที่ 

Bribery-Fraud

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ี

เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ      

ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ิน   

ของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวก

พอ้ง มากน้อยเพียงใด
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E1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ

แก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

โปรง่ใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด

โปรง่ใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public

sector corruption index) 

โดยใชค้ าถามวา่ 

“เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน 

หรือ ส่ิ ง ของ อ่ืน ใด  ในระดับ ใด  และ

เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบัง

เ งินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากร

ภาครฐั เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคน

ในครอบครวัของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด”

(To what extent do public sector employees grant favors in 

exchange for bribes, kickbacks, or other material inducements, 

and how often do they steal, embezzle, or misappropriate public 

funds or other state resources for personal or family use?)

คณุภาพการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

Service Quality

การใชง้บประมาณ 

Budget Misallocation

การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ

Asset Misappropriation

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.



CPI ITA

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสินบน

E3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั

การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มลู มากน้อยเพียงใด
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ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public

sector corruption index) 

โดยใชค้ าถามวา่ 

“เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน 

หรือ ส่ิ ง ของ อ่ืน ใด  ในระดับ ใด  และ

เจา้หน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบัง

เ งินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากร

ภาครฐั เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคน

ในครอบครวัของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด”

(To what extent do public sector employees grant favors in 

exchange for bribes, kickbacks, or other material inducements, 

and how often do they steal, embezzle, or misappropriate public 

funds or other state resources for personal or family use?)

@จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ส านักงาน ป.ป.ช.

คณุภาพการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

Service Quality

การป้องกนัการทุจริต 

Anti – Corruption Practice

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม



ส รุ ป  

I T A  ย ก ร ะ ดั บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย่ า ง ไ ร
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CPI จะดีข้ึน ถา้ภาครฐัมีธรรมาภิบาล
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สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเก้ือหนุน

ก
ฎ
ห
ม
าย
 ร
ะ
เบี
ย
บ
 ป
ร
ะ
ม
ว
ล
จ
ร
ิย
ธ
ร
ร
ม
 ฯ
ล
ฯ

ธรรมาภิบาล

วางมาตรการ กลไก ควบคุม

โครงสรา้ง ระบบ กระบวนการ

มาตรฐาน

การควบคมุตนเอง

ในระดบับุคคล 

มีวิธีคิด mindset 

จิตส านึกท่ีดี

วฒันธรรมองคก์ร

ลดการทุจริต มีความโปร่งใส 

ไมล่ะเมิดกฎหมาย จริยธรรม 

จรรณยาบรรณ

ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรม        

ท่ีพึงประสงค ์พฤติกรรมสุจริต 



จดัท าขอ้มูลโดย ศูนยป์ระเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 0 2528 4800 ต่อ 2401 – 4

โทรสาร 0 2528 4725

www.nacc.go.th , www.facebook.com/ita.nacc
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