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ระบบคิดฐานสอง(Binary Thinking) 

• Something is binary if it contains only two parts or options.  In mathematics 

or computing, those two parts are 1s and 0s. 

• การแยกรฐัออกจากตวัคน ใหร้ฐัเป็นสถาบันเรียกว่ารฐัสมัยใหม่ เริ่มตน้จาก
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รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



Element of State 

• Population 
• Fixed territory 

• Government 
• sovereignty 



แนวความคิดพื้นฐาน : ประโยชน์สาธารณะ 

     - รัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแล
รักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

 - แต่ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนไม่สอดคล้อง
กับประโยชน์สาธารณะจะต้องให้ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือ
ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน 



ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ 

สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ  2  สถานะ 

สถานะหนึ่ง  คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที ่
                    ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ  

กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึง่ 



ยุ ทธศาสตร์ ท่ี  1 

สร้ า งสั งคม  
ที่ ไ ม่ ทนต่ อการทุ จริ ต  

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 กล่อมเกลาทางสังคมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย 
 พัฒนานววัตกรรมสื่อการเรียนรู้ 
 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 สื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 เสริมบทบาทสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
 พัฒนามาตรวัดทางสังคม 

 ปรับใช้ในการกล่อมเกลา 
พัฒนาหลักสูตร/ปรับรูปแบบและวิธีการน าเสนอ 
 พัฒนาระบบและองค์ความรู ้

 มุ่งเน้นปลูกฝังจิตส านึก ปรับฐานคิด 
 พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การถา่ยทอด ในทุกระดับ 
 พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   และประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านการทุจริต 
 Social Sanction  









11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

                       Analog Thinking 

Patronage System 
(ระบบอุปถัมภ)์ 

COI 
(ประโยชน์ทับซ้อน) 

Corruption 
 

Continuous / Integrate 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 
                      Digital Thinking 

Discrete 0    1 

Merit System 
(ระบบคุณธรรม) 

Ethic 
(จริยธรรม) 

Good Governance 
(ธรรมาภิบาล) 

Legal State 
(นิติรัฐ) 

Rule of Law 
(นิติธรรม) 

Modern State 
(รัฐสมัยใหม)่ 

กฎหมายสมัยใหม ่
กฎหมายฐานสอง 

สังคมยุคดิจิตัล 



ความหมายของฐานความคดิและฐานความคดิของสังคมไทย 

 ฐานความคิดหรือกรอบความคิด(Mindset) เป็นกลุ่มของความ
เช่ือหรือวธีิการคดิทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม มุมมอง และทศันคต ิ

 รายงานการวิจัยเร่ือง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย 
โดยวนัิย  พงศ์ศรีเพยีรและคณะ ,๒๕๔๗  สนับสนุนโดย สกว. 

 
 



๑. ปัจเจกบุคคลไม่ว่าข้าราชการหรือไพร่ในสังคมไทยสมัยจารีต อาจเปลีย่นสถานภาพทางสังคม
ขึ้นลงโดยไม่สู้เคอะเขินนัก ไพร่อาจเปลี่ยนสภาพเป็นทาสเชิงกระยาดอกเบี้ยช่ัวคราว เพื่อ
แก้ปัญหาหนี้สินและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ขายตัวลงเป็นทาสเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ แล้วเอาตัวเอง
จ านองไว้ โดยที่เจ้าหนีไ้ม่กกักนัตัวแต่ปล่อยให้ไปท างานค้าขายเพือ่ส่งดอกเบีย้ คนอืน่อาจตกเป็น
ทาสด้วยเหตุผลทางการเมือง ทาสดูเหมือนจะมีเสรีภาพค่อนข้างมาก เช่น                      มี
หลกัฐานในพระราชก าหนดเก่าว่า ทาสเข้าเล่นการพนันในบ่อนเบีย้ เป็นต้น รองศาสตราจารย์วุฒิ
ชัย  มูลศิลป์ ได้ตั้งข้อสังเกตทีน่่ารับฟังว่า แม้ในสมัยปัจจุบันบุคคลที่มเีช้ือสายมาจากทาสในสังคม
ญี่ปุ่นจะได้รับการดูแคลนอย่างมาก กรณีนี้แตกต่างจากสังคมไทยปัจจุบัน ึ่ึงไม่เคยมีการ
สอบถามเงื่อนไขส าคญัว่าใครเป็นครัวทาสมาก่อน ส่วนข้าราชการระดับต่างๆ น้ัน อาจเลือ่นฐานะ
ขึน้ลงกันอย่างง่ายๆ เพียงข้ามวันข้ามคืน เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาสมมติเทพ จะให้
ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยกไ็ด้ หรือให้ผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่กไ็ด้ 



๒.  ความส าคัญของพธีิกรรม เน่ืองจากราชส านักเป็นศูนย์กลางของระบบวัฒนธรรม การประกอบพระราช
พิธีต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง เช่น การพระราชพิธีแรกนา หรือ 
พระราชพิธีส่วนองค์พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย และพิธีถือน ้าพระพิพัฒน์ สัตยา ข้าทูลละอองต้องเข้าร่วม 
เพราะพิธีกรรมเหล่านีม้ีความส าคัญเชิงสัญลักษณ์ ธรรมเนียม การเข้าเฝ้าในการพระราชพิธีหรือในโอกาสที่
ทรงออกว่าราชการเป็นรากฐานของการจัดระเบียบฐานะข้าทูลละออง และล าดับช้ันแห่งเกียรติยศของราชนิ
กุล เสนาบดีและอมาตย์น้อยใหญ่ เกียรติยศของเสนาบดีและข้าราชการน้อยใหญ่ อยู่ที่เคร่ืองยศ ึ่ึงได้รับ
พระราชทานประกอบยศถาศักดิ์ เวลาเสนาบดแีละข้าราชการขึน้เคร่ืองคานหานไปที่ใด ต้องมีบริพารน าเคร่ือง
ยศไปด้วยเพือ่แสดงอ านาจ คร้ังผ่านไปทางใด ไพร่บ้านพลเมืองกต้็องนบนอบเปิดทางให้แก่ขบวนน้ันก่อน ส่ิง
เหล่านีย้งัคงอยู่กบัสังคมไทยร่วมสมัย คงไม่มีประเทศใดในโลกเทียบกบัประเทศไทยได้ เมื่อกล่าวถึงการที่ขุน
นางการเมืองยงัใช้อภิสิทธิปิดถนน ชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกบัเสนาบดีไทยสมัยอยุธยาต่างได้ให้ข้อสังเกต
ว่า คนไทยให้ความส าคัญแก่พิธีกรรมมาก และดูเหมือนจะให้ความส าคัญแก่สาระที่จะเจรจากันน้อย 
สังคมไทยในปัจจุบันก็ให้ความส าคัญแก่พธีิกรรมมากกว่าเนือ้หา สังเกตได้จาก ในการจัดประชุมส าคัญๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ผู้ด าเนินการอาจให้ความส าคัญแก่ประเด็นที่ว่า แจกนัดอกไม้ควรตั้งที่ใด หรือใครควรนั่งที่ใด 
จะรับประทานอาหารอะไรมากกว่าเน่ืองหาวาระการประชุมเสียอกี 



๓.ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของสังคมไทย คือ ระบบอุปภัมภ์ และระบบ
เครือญาติ เน่ืองจากความคิดหลักในการปกครองของไทยคือ ควบคุมก าลังคนเป็นขั้นๆ ไป                     
ท าให้ทุกคนที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวง 
หรือไพร่สมอยู่ในปกครองของเจ้าหมู่ ไพร่สมเป็นไพร่ที่เป็นก าลงัของเจ้านายและข้าราชการผู้มี
บารมี จึงเท่ากับเจ้าอยู่ในอุปถัมภ์ของเจ้าหมู่ ท าให้มี ผู้ คุ้มครอง ส่วนระบบเครือญาติ                   
มีความส าคญัเพราะเครือญาติมีส่วนได้ส่วนเสียกบับุคคลในตระกลูในระบบกฎหมายไทยโบราณ 
ผู้ใดได้ดีเครือญาติก็มักได้ดีด้วยกัน ตกอับก็ตกอับด้วยกันทั้งหมด เช่น ในการถูกริบราชบาตร 
เป็นต้น ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ ยังมีอิทธิพลในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างในวง
การเมืองและระบบราชการ ถือเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เราเข้าใจได้จากการศึกษาพระ
ไอยการต่างๆ ในกฎหมายตราสามดวง 



๔. ความเช่ือในไสยศาสตร์และวญิญาณนิยม ความเช่ือในไสยศาสตร์และ
วญิญาณนิยม ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติของคนไทยทัว่ไป ดงัเช่น
เมือ่ต้อง “ต่อพสูิท” หรือ พสูิจน์ความจริง ขั้นสุดท้าย เมือ่ขาดพยานหลกัฐาน
และพยายบุคคลทีช้ี่ขาดไปทางใดทางหน่ึงได้ คู่ความกอ็าตเลอืกหนทางของ
ไสยศาสตร์เข้ามาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสิน เช่น ด าน า้ลุยเพลงิ หรือ ล้วงตะกัว่ เป็น
ต้น ดงัปรากฏในพระไอยการพสูิจน์ด าน า้ลุยเพลงิ แต่คนไทยไม่ไว้ใจใคร
แม้กระทัง่เทวดา เพราะเมือ่เชิญภูตเิชิญเทวดามาเป็นพยานในการพสูิจน์แล้ว 
หากเทวดาล าเอยีงเข้าข้างคู่ความข้างหน่ึงข้างใด กม็คี าสาปแช่งทีเ่ป็นเงื่อนไข
ให้เทวดาตกนรกเหมอืนกนั 





พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หวัเมือง พ.ศ. 1998 

• พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หวัเมือง พ.ศ. 1998 เป็นกฎหมาย

ท่ีตราข้ึนในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยุธยา 

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดต าแหน่งศกัดินา บรรดาศกัดิ์ ล  าดบัชั้น โครงสรา้งส่วน

ราชการในระบบราชการ สมัยโบราณ เทียบไดก้ับ กฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน ในปัจจุบัน แต่ในกฎหมายน้ีได้ก าหนด ฐานันดรศักดิ์

ประชาชนตั้งแต ่พระมหาอุปราชลงมาจนถึงพลเมืองขั้นต  า่สุดคือทาส พระไอย

การน้ี ก าหนดใหป้ระชาชนทุกคนมีศกัดินาสูงต า่ ตามความส าคญัในโครงสรา้ง

สงัคม โดยศกัดินาน้ี ก าหนดเป็นไร ่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C


• กฎหมายท่ีก าหนดศักดินาในสังคมไทยได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๒         

รัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พระไอยการต าแหน่งนาเมือง

นครศรีธรรมราช จ.ศ.๑๑๗๓ (กฎหมายตราสามดวง ฉบับจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรแ์ละการเมือง พ.ศ.๒๕๔๘ หน้า ๔๒๔) พระบรมราชโองการประกาศศกัดินาทตู 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓ หน้า ๓๑๘) พระราชบญัญติัต าแหน่งศกัดินาพระบรมวงศานุวงศ ์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔ หน้า ๒๖๕) พระราชบญัญติัศกัดินาทหาร (ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๕ แผ่นท่ี ๒๑) พระบรมราชโองการประกาศศกัดินาผูพ้ิพากษาและขา้หลวง (ราชกิจจา

นุเบกษาเล่ม ๙ แผ่นท่ี ๒๔) พระราชบญัญติัศักดินา ขุน หมื่น นายเวร เสมียน (ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๙ แผ่นท่ี ๓๐) 



การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายของไทย 

• ผลของสนธิสญัญาเบาวร์ิง (Bowring Treaty) ๑๘ เมษายน ๒๓๙๘ 

• น าเขา้กฎหมายทางตะวนัตกมาแทนกฎหมายท่ีน าเขา้จากอินเดีย เริ่มตัง้แต่

กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑)  

• มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์า

เป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  

• ความสมัพนัธข์องคนในสงัคมตามกฎหมายในปัจจบุนั มีความสมัพนัธใ์น

แนวนอน 









ที่มา : www.Transparency.org 

(คดิจากรอบ 22 ปี) 
ปี 2538  ได้คะแนนต ่าสุด 28 คะแนน 
ปี 2549 ปี 2557 และ ปี 2558 ได้คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย  34 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

28 33 31 30 32 32 32 32 33 36 36 38 36 33 35 34 35 37 35 38 38
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คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (CPI) ปี 2538-2559 

2559 

35 

35 



ฐานข้อมลูหลกั  9   แหล่งผลส ารวจ CPI 
 

แหลง่ขอ้มูล 

 

ประเด็นที่สง่ผลตอ่ CPI ของไทย 
ปี 

2555 

ปี 

2556 

ปี 

2557 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

Bertelsmann Foundation Transformation 

index  

: BF-BTI 

 

เรื่องการปราบปรามการทุจริตและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผิด 

มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

45 40 40 40 40 

Global Insight Country Risk Rating : GI การด าเนินการทางธุรกิจตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมากนอ้ยเพียงใด 42 32 42 42 22  

Economist Intelligence Unit Country Risk 

Assessment 

: EIU ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั 38 38 38 38 37  

IMD World Competitiveness : IMD การตดิสินบนและการทุจริตมีอยูห่รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 38 36 33 38 44 

World Economic Forum Executive Opinion 

Survey (EOS) 

: WEF ภาคธุรกิจตอ้งจา่ยเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด 35 35 39 43 37 

Political and Economic Risk Consultancy 

Asian Intelligence 

: PERC ระดบัการรบัรูว่้าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบตอ่สถาบนัต่างๆ  

ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากนอ้ยเพียงใด 

35 39 35 42 38 

World Justice Project Rule of Law  : WJP เจา้หนา้ที่รฐัมีพฤตกิรรมการใชต้  าแหน่งหนา้ที่ในทางมิชอบมากนอ้ยเพียงใด 33 33 44 26 37  

Political Risk Services International 

Country Risk Guide 

: ICRG ผูมี้อ  านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละ

ระบบเครือญาต ิและภาคการเมืองกบัภาคธุรกิจมีความสมัพนัธก์นัมากนอ้ย

เพียงใด 

31 31 31 31 32  

Varieties of Democracy Project : VD ความหลากหลายของประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีภาพ เปิดใหมี้การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทุกฝ่าย นอกจากน้ี ยงัดู

พฤตกิรรมการคอรร์ปัชนัในระบบการเมืองในระดบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

และฝ่ายตลุาการ 

- - - - 24  



ประเทศไทยอยู่อนัดบั 3 คอรัปช่ันสูงสุดในเอเชียแปึิฟิก แึงพม่า, กมัพูชา 



แนวทางการปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๐๓ 

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการขา้ราชการพลเรือน ขอ้ ๕ ขา้ราชการตอ้งแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ท่ี และยดึถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือ
ประโยชน์ส่วนตน 

นาย ก. 

               ในฐานะส่วนตวั                                                                  ในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

   

รับได้แต่ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ฝ่าฝืนมีความผิดตามพรป.ปปช.มาตรา ๑๒๒ ถือเป็น

ความผิดฐานทจุริตต่อหน้าท่ีตาม มาตรา ๑๒๓/๑ 
ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการหะละรับของขวญัฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ระเบียบสนร.ว่าด้วยการเร่ียไรฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
            ตย.คดีอดีตนายกอภิสิทธ์ิรับงาช้าง ส.ส.พรรคเพ่ือไทยรับรถา 

ห้ามรับเว้นแต่มีกฎหมายให้รับ ฝ่าฝืน ผดิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๔๘, ๑๔๙  

พรบ.วา่ดว้ยความผดิของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๐๒ มาตรา ๕, ๖ 

พรป. ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓/๒ 
ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน  ขอ้ ๖(๑) 

ระเบียบสนร.วา่ดว้ยการใหแ้ละรับของขวญัฯ ขอ้ ๗ 

ระเบียบสนร.วา่ดว้ยการเร่ียไร ฯ ขอ้๗ ,๑๘-๒๒   
ตย.ปปช.ชีม้ลู ๑๗๔ คดี จาก ๑,๑๙๑ คดี อยู่ระหว่างไต่สวน

ข้อเท็จจริง ๒๐๘ คดี จาก ๒,๔๖๗คดี 



ความหมายของค าว่า “ทุจริต”  “ทุจริตตอ่หนา้ท่ี” 

• ทุจรติ หมายถึง ประพฤตชิัว่  โกง  ไม่ซ่ือตรง  

• ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน

ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณท่ี์

อาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือว่ามีต  าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต  าแหน่งหรือหนา้ท่ี นั้น 

หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดย

ชอบส าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น(พ.ร.บ.ป.ป.ช. ม. 4) ร า่รวยผิดปกตใิหถื้อว่ากระท า

ผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ท่ี (พ.ร.บ.ป.ป.ช. ม. 122 วรรคสาม) 

 



“ร า่รวยผิดปกติ”” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมาก

ผิดปกติหรือ มีทรัพย์สินเ พ่ิม ข้ึนมากผิดปกติหรือการ 

มีห น้ี สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดย 

ไม่มีมูลอนัจะอา้งไดต้ามกฎหมายสืบเน่ืองมาจากการปฏิบตัิ

ตามหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ี รวมทั้งกรณีมี

ทรพัยสิ์นเพ่ิมข้ึนผิดปกติสืบเน่ืองจากการเปรียบเทียบบญัชี

แสดงรายการทรพัยสิ์นและหน้ีสินดว้ย 

                   ( พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม.4) 

 

           



กฎหมายที่ก  าหนดการกระท าท่ีเป็นการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

• กฎหมาย  ป.ป.ช.มาตรา  ๑๗๑,๑๗๒,๑๗๓,๑๗๔  

• ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗-๑๖๖,๒๐๐-๒๐๕ 

• พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒  

• พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒  

• พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๐ 



จ านวนเรื่องกล่าวหารอ้งเรยีน 

    ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 -2560 มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนรับด าเนินการ จ านวน  53,676  เรื่อง 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

 3,256  

 2,195   2,333   2,390   2,223   2,020  

 2,980   2,829   3,029   2,779   3,049   3,092  
 2,430   2,625  

 3,117   3,051  

 5,382  
 4,896  



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย (หน้า ๑๒๙-๒๔๓ ) 
ก าหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต”เพื่อสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ (หน้า 
๑๔๒) 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 

         ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) เป็นระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ  0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่า
ต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง (Continuous) 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 

001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 

       ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) เป็นระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 
1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON 
กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด 



กระบวนการ 

40 

พจิารณากรอบเน้ือหา
หลกัสูตรฯ ประกอบดว้ย 4 
ชุดวชิา 

1) การคดิแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2) ความอายและความไมท่นตอ่การทุจรติ 
3) STRONG : จติพอเพยีงตา้นทุจรติ 
4) พลเมอืงและความรบัผดิชอบตอ่การสังคม 

 
ด าเนินการจดัท าเน้ือหา
หลกัสูตรฯ  
ประกอบดว้ย 5 หลกัสูตร 

1) หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
2) หลกัสูตรอุดมศึกษา 
3) หลกัสูตรกลุม่ทหารและต ารวจ 
4) หลกัสูตรวทิยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครฐัและ
รฐัวสิาหกจิ 
5) หลกัสูตรโค้ช 

 

พจิารณาตรวจทานเน้ือหา
หลกัสูตรฯ  
คดัเลอืกส่ือประกอบการเรยีนรู้ฯ 

คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรหรอืชุดการเรยีนรู้และส่ือ
ประกอบการเรยีนรู้ฯ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรหรอืชุดการเรยีนรู้และส่ือ
ประกอบการเรยีนรู้ฯ 
 

 
ขบัเคลือ่นการน าหลกัสูตรหรอืชุดการ
เรยีนรู้และส่ือประกอบการเรยีนรู้ฯ ไปสู่
การบงัคบัใช้ 

น าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาส่ังการให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน าไปพจิารณาปรบั
ใช้  

 

ทดลอง
ใช้ 



หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการ
ทุจรติ” 
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2) ผู้สร้างหลกัสูตร  
           “คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกนัการทุจรติ และ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการ
สร้างหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธกิาร” 

  ประธานอนุกรรมการฯ ได้แก ่  รองศาสตราจารย ์ ดร.มาณี  ไชยธีรา
นุวฒัศิร ิ     ทีป่รกึษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
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3) ตารางชัว่โมงการจดัการเรยีนการสอน 
ที ่ หน่วย ระดบั 

ปฐมวยั ประถมศึกษา ประถมศึกษา 
ตอนปลาย  

มธัยมศึกษา มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๑ การคดิแยกแยะระหวา่ง
ตนและประโยชน์

14 ชัว่โมง 16 ชัว่โมง 14 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 

๒ ความไมท่นและความ 12 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 7 ชัว่โมง 

๓ STRONG : จติพอเพยีง 9 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 

๔ พลเมอืงกบัความ 5 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 15 ชัว่โมง 

รวม 40 40 40 40 40 

   ทั้งน้ี หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก าหนดเป็น 1 หลกัสูตร และแยกเป็นแผนการจดัการ
เรยีนรู้ 13 ระดบัชัน้ปี ได้แก ่ ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษาชัน้ปีที ่ 1 - 6 และระดบัมธัยมศึกษาชั้นปี
ที ่ 1 – 6 โดยในแตล่ะระดบัชั้นปี จะใช้เวลาเรยีนทัง้ปี จ านวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมเีน้ือหาและกจิกรรม
การเรยีนการสอนทีแ่ตกตา่งกนั ตามความเหมาะสมและการเรยีนรู้ในแตล่ะช่วงวยั 



 
ประชากรไทย 69 ล้านคน ในปี 2016 



ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม 





พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 
• มีผลบังคับใช้เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

• ครอบครองสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  
– ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ตร.ม.ละ 1,000-20,000 บาท 

 

 



พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

• มาตรา 49 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือติดตั งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต  
– ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 



พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2560 

• ซื อ – ขายกล้วยแขกกลางสี่แยก เสี่ยงอุบัติเหตุ – ผิดกฎหมาย !!! 

• มาตรา 20 ห้าม ปรุงอาหาร ขายหรือจ้าหน่ายสินค้าบนถนนหรือที่สาธารณะ 
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

• มาตรา 21 ห้ามผู้ขับขี่รถซื อสินค้าที่จ้าหน่ายบนถนน 
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 





ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ที่ 5/2559 

• ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบพื นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้จ้านวน 100,000 ไร่ 
 
 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
• มาตรา 54(30) ยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

– ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 









พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

• มาตรา 54 ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร 

• มาตรา 57 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 
– ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
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“มาตรการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก”  

ที่หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะตอ้งด าเนินการ 

โดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รบั

การประเมิน ไดร้บัทราบผลการประเมินและ

แนวทางในการพฒันา และยกระดบัหน่วยงานใน

ดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเก้ือหนุน 

ก
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าย
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บ
 ป
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ล
จ
ร
ิย
ธ
ร
ร
ม
 ฯ
ล
ฯ
 

ธรรมาภิบาล 

วางมาตรการ กลไก ควบคุม 

โครงสรา้ง ระบบ กระบวนการ 

มาตรฐาน 

การควบคุมตนเอง 

ในระดบับุคคล  

มีวธีิคิด mindset  

จิตส านึกท่ีดี 

วฒันธรรมองคก์ร 

ลดการทุจริต มีความโปร่งใส 

ไมล่ะเมิดกฎหมาย จริยธรรม 

จรรณยาบรรณ 

ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรม        

ท่ีพึงประสงค ์พฤติกรรมสุจริต  



ITA เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปและเสริมสรา้ง

ระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครฐั  
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ITA เป็นเครื่องมือในการยกระดบั CPI 
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แนวทางการขบัเคลื่อน 
ตามมติคณะรฐัมนตรี  23 มกราคม 2561  
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แนวทางการขบัเคลื่อนตามมตคิณะรฐัมนตร ี 23 มกราคม 2561  

 

 

ลดการใชจ้า่ยงบประมาณ  

และเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

การป้องกนัการทุจริตเชิงรุก  

ลดภาระของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง  

มุ่งเนน้การออกแบบการ

ขบัเคล่ือนการประเมินอยา่งเป็น

ระบบ  

ใหค้วามส าคญัในการพฒันาเกณฑก์ารประเมิน 

ใหเ้กิดการสนบัสนุนตอ่การยกระดบั 

ค่าคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริตของประเทศไทย 

ตามทิศทางของยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 – 2564)  
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        Online 

เป็นศูนยก์ลางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่

ทนัสมยั สามารถบริหารจดัการขอ้มลูไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

การด าเนินการประเมินสามารถท าได้

อยา่งรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกนั

ทัว่ประเทศ 

ก ากบัตดิตามการประเมินไดอ้ยา่งทนั

สถานการณ ์รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์

และประมวลผลการประเมินไดอ้ยา่ง

อตัโนมติั  

ตอบสนองต่อการน าขอ้มูลไปสู่การ

ป รั บ ป รุ ง ห น่ ว ย ง า น ท่ี รั บ ก า ร

ประเมิน และการวางแผนในการ

ป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบาย

และระดบัปฏิบติั 
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1) การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud) 

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation) 

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion) 

4) การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ(Asset 

Misappropriation) 

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption 

Improvement 

10 ตวัช้ีวดั 

6) คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality) 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication 

Efficiency) 

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  (Procedure 

Improvement) 

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data) 

10) การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
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กรอบการประเมิน 
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 
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3 เครื่องมือ 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) 
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จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 
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• การปฏิบัติหน้าที่ 
• การใช้งบประมาณ 
• การใช้อ านาจ 
• การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการประเมิน 

• คุณภาพการด าเนินงาน 
• ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
• การปรับปรุงระบบการท างาน 

• การเปิดเผยข้อมูล 
• การป้องกันการทุจริต 

10 ตัวชี้วัด 
3 เครื่องมือ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(แบบ EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบ OIT) 
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Methodology and ITAS 
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Methodology and ITAS 

ITA tools 
IIT 
EIT 
OIT 

Rating 
Calculation 
Weight and 

Rating 

Timeline 

ITA Step 
Via Integrity and Transparency 

Assessment System 

1 

2 

3 

4 
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ITA Tools and ITA data 
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ITA Tools and ITA data 

IIT 
Internal 

Integrity and Transparency 
Assessment 

EIT 
External 

Integrity and Transparency 
Assessment 

OIT 
Open data 

Integrity and Transparency 
Assessment 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

บุคลากรในหน่วยงานที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ระหว่าง 30 – 200 ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS 
เพื่อตอบแบบส ารวจดว้ยตนเอง 

ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้งบประมาณ 
การใช้อ านาจ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

IIT 
Internal Integrity and Transparency Assessment 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน 
(*หน่วยงานจะต้องรวบรวมและจัดส่งรายช่ือ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ระหว่าง 30 – 200 ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูล#1 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ 
ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด 

คุณภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงระบบการท างาน 

EIT 
External Integrity and Transparency Assessment 

การเก็บข้อมูล#2 
ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตาม
บัญชีรายชื่อที่หน่วยงานรวบรวมและจัดส่งให้ หรือจากการส ารวจภาคสนาม 
จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 
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หน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงาน 

กลุ่มตัวอย่าง 
- 

การเก็บข้อมูล 
หน่วยงานเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบ
ส ารวจด้วยตนเอง หน่วยงานละ 1 ชุด 

ตัวชี้วัด 

การเปิดเผยข้อมูล 
การป้องกันการทุจริต 

OIT 
Open data Integrity and Transparency Assessment 
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OIT 
Open data Integrity and Transparency Assessment 

วิธีการตอบ 
การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ 
- เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ 

ชื่อข้อมูล 
หน่วยงานอาจใช้ช่ือเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่ก าหนด แต่จะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาที่สอดคลอ้งตามเกณฑ์การประเมิน 

จ านวนข้อมูล 
หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ 

ข้อจ ากัดข้อมูล 
กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัด ท าให้ 
ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าที่สามารถด าเนินการได้แล้วอธิบายเหตุผล
ประกอบ 
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ITA Score and Rating 
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40% 

EIT OIT 

ITA Score and Rating 

30% 

IIT 

30% 

คะแนน 
คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนของแบบ IIT 

คะแนน 
คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนของแบบ EIT 

คะแนน 
คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนตัวชี้วัดย่อย 
คะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนของแบบ OIT 
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ITA Score and Rating 

F 
(Fail) 

< 50 

E 
(Extremely Poor) 

50 – 54.99 

D 
(Poor) 

55 – 64.99 

C 
(Fair) 

65 – 74.99 

B 
(Good) 

75 – 84.99 

A 
(Very Good) 

85 – 94.99 

AA 
(Excellence) 

95 – 100 
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TIMELINE 
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TIMELINE 

เปิดใช้งาน เก็บข้อมูลแบบส ารวจ 

- เปิดใช้งานรหัสผ่าน 
- กรอกข้อมูล 

- ท าแบบ IIT 
- ท าแบบ EIT 
- ท าแบบ OIT ม.ี

ค.
 

พ.
ค.

-ก
.ค

. 

เตรียมการประเมิน น าเข้าข้อมูล รายงานผล 

- เตรียมบุคลากร 
- ทบทวนข้อมูลบนเว็บไซต์ 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน 
- เตรียมรายชื่อผู้มารับบริการ 

- จ านวน IIT 
- รายช่ือ EIT 

ม.
ค.

-ก
.พ

. 

เม
.ย

. 

ส.
ค.
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ITA Step 
(via Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 
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ITA Step (via ITAS) 

เตรียมการประเมิน (ม.ค. – ก.พ.) 

 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ี ดังน้ี 
 – ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
 – ประสานงานในขั้นด าเนินการประเมินกับผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

  

 1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ี ดังน้ี 
 – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
 – อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

1. เตรียมบุคลากร 

Admin 

ผู้บริหาร 
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(1) ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง Username และรหัสผ่าน ส าหรับ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงานให้แก่หน่วยงาน 

(2) Admin หน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน
รหัสผ่านแล้ว ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน พร้อม
กับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนด าเนินการใด ๆ ในระบบ 

เตรียมการประเมิน (มี.ค.) 

2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

User/Password เปิดใช้งาน 

Admin 
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เตรียมการประเมิน (เม.ย.) 

3. น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

3.1 จ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
Admin หน่วยงาน ระบุจ านวนบุคลากรในหน่วยงานในระบบ ITAS 

3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก 
Admin หน่วยงาน น าเข้าข้อมูลผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีภายนอก ในระบบ ITAS โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี ้
   (1) ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ 
 หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มบัญชีรายชือ่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น Upload ไฟล์ข้อมูลเขา้ระบบ 
   (2) กรอกข้อมูลผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ 

น าเข้าข้อมูล 

Admin 
-IIT 
-EIT 
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ช่วงด าเนินการประเมิน (พ.ค. – มิ.ย.) 

เก็บข้อมูล IIT 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

Notification และ email 

Admin 

(1) ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS 
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
(2) หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ 
Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
(3) บุคลากรในหน่วยงาน จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลข
บัตรประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ท้ังสิ้น 
(4) Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะมีหน้าท่ีก ากับติดตาม 
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 

URL/QR code 

ประชาสัมพันธ ์
(ภายใน) 

เข้าระบบ ITAS เพ่ือท าแบบ IIT 
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ช่วงด าเนินการประเมิน (พ.ค. – มิ.ย.) 

เก็บข้อมูล EIT (กรณีตอบด้วยตนเอง) 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

Notification และ email 

Admin 
URL/QR code 

ประชาสัมพันธ ์
(ภายนอก) 

เข้าระบบ ITAS เพ่ือท าแบบ EIT 

(1) ส านักงาน ป.ป.ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่
ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
(2) หน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการ
กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพือ่ให้ผลการประเมิน
มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
(4) Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน สามารถเรียกดูสถานะ การประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITAS ได ้
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ช่วงด าเนินการประเมิน (พ.ค. – มิ.ย.) 

เก็บข้อมูล EIT (กรณีเก็บโดยผู้รับจ้างส ารวจ) 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

จัดจ้าง น าข้อมูลเข้าระบบ 

เก็บข้อมูล EIT 
จากบัญชีรายชื่อ/ภาคสนาม 

(1) ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดจ้างหน่วยงานผูป้ระเมิน ซึ่งผู้ประเมินจะ Download ข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่นเสยีภายนอกของหน่วยงาน แล้วจะมีการวเิคราะห์
ความเป็นตัวแทนท่ีดีของหน่วยงาน โดยหากเห็นว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของหน่วยงานได้ อาจจะมีการประสานงานกบั Admin ของหน่วยงาน
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
(2) ผู้ประเมินจะคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างและเก็บข้อมูล รวมถึงจะลงรหัสและบันทึกขอ้มลูในระบบ ITAS และก ากับติดตามการประเมินให้ได้ตามจ านวน
ตัวอย่างขั้นต่ า ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ผู้รับจ้างส ารวจ 

บัญชีรายชื่อ 

http://www.presentationgo.com/


© presentationgo.com 

By: 

.com 

89 

ช่วงด าเนินการประเมิน (พ.ค. – ก.ค.) 

เก็บข้อมูล OIT 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

ท าแบบ OIT 
ตรวจสอบและให้คะแนน 

Admin 

ผู้บริหาร 

อนุมัต ิ
ผู้รับจ้างส ารวจ 

(1) Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยจะต้องด าเนินการตอบแต่ละข้อ
ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเท่านั้น 
(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบค าตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากน้ันผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน 
(3) ผู้รับจ้างส ารวจ จะท าการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้คะแนนในระบบ ITAS 
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ช่วงรายงานผลการประเมิน (ส.ค.) 

ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

รายงานผลการประเมิน 

Admin ผู้บริหาร 

 เมื่อการสิ้นสุดระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลและตรวจสอข้อมูลแล้ว ระบบ ITAS จะประมวลผลคะแนนและจดัท ารายงานโดยอตัโนมัต ิโดย
หน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินไดด้้วยตนเอง ท้ังผลการประเมินภาพรวมและผลการประเมินรายหน่วยงาน 
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ITAS 

ITA Step (via ITAS) 

Admin 

ผู้บริหาร 

IIT EIT 

Admin ผู้รับจ้างส ารวจ 

เผยแพร่ช่องทาง 
ภายใน 

เผยแพร่ช่องทาง 
ภายนอก 

เข้าประเมินด้วย
ตนเอง 

เก็บข้อมูล 

บัญชีรายชื่อ 

น าเข้าระบบ 

OIT 

Admin 

ท าแบบ OIT 

อนุมัติ 

ให้คะแนน 
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