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ความโปรงใสความโปรงใส  ((TRANSPARENCYTRANSPARENCY))

การเปดเผยขอมูลแกประชาชนหรือผูเกี่ยวของอยางเสมอภาคการเปดเผยขอมูลแกประชาชนหรือผูเกี่ยวของอยางเสมอภาค    
ทั้งขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทํางานของหนวยงานทั้งขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทํางานของหนวยงาน    และและ

ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

การชี้แจงและสรางความกระจางใหปรากฏตอสาธารณะการชี้แจงและสรางความกระจางใหปรากฏตอสาธารณะ    ในใน
เรื่ อ งแนวทางการ ทํางานเรื่ อ งแนวทางการ ทํางาน     และ เรื่ อ งการตรวจสอบไดและ เรื่ อ งการตรวจสอบได  
((ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY))  เปนการอธิบายและเปนความรับผิดชอบเปนการอธิบายและเปนความรับผิดชอบ

ของหนวยงานตอวิธีการและผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นของหนวยงานตอวิธีการและผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น      
โดยสามารถใหเหตุผลที่นาเชื่อถือตอสาธารณะในทุกการกระทําโดยสามารถใหเหตุผลที่นาเชื่อถือตอสาธารณะในทุกการกระทํา

และทุกการตัดสินใจของหนวยงานและทุกการตัดสินใจของหนวยงาน



ความซื่อสัตยสุจรติของสังคมความซื่อสัตยสุจรติของสังคม

การพัฒนาอยางยั่งยืน

หลักนิตธิรรม

คุณภาพชีวิต

ขาราชการ

จนท.ของรัฐ

นักการเมือง

สื่อมวลชน

ธุรกิจเอกชน

ประชาชน
กลไกทาง

 ยุติธรรม

กลไกตรวจสอบ



ความโปรงใส

การตรวจสอบได

บรรลวุตัถุประสงค

การนํานโยบาย

ไปสูการปฏบิตัิ

การบริการประชาชน

ทัว่ถึง/เปนธรรม

ทุกคนในสังคมไดรบั

สิทธิประโยชน

ทุกคนในสังคม

ปฏิบตัติามกฎหมาย

ลดชองวางในการ

ใชดุลยพินิจ

ลดความเสี่ยง

การทจุริต



4 กันยายน 2551

ทิศทางการสงเสริมการสรางมาตรฐานความ
 

โปรงใสในภาคราชการ



4 กันยายน 2551

 มาตรา 78 (4) บัญญัติให.......สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใช

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการ และ   

(5) จัดระบบงานราชการ...เพือ่ใหการจัดทําและการใหบริการ
 สาธารณะเปนไปอยาง.......โปรงใสและตรวจสอบไดโดยคํานึงถงึการ
 มีสวนรวมของประชาชน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550



4 กันยายน 2551

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ

ราชการใหประชาชนเขาตรวจดู  ไดแก

ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอ

เอกชน

สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะเปนการผูกขาด

 ฯ ล ฯ

บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสีย  เกี่ยวของหรือไมก็ตาม  ยอมม
 

ี

สิทธิเขาตรวจดู  ขอสําเนาของขอมูลขาวสารขางตนได



4 กันยายน 2551

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 มาตรา 8 (2) บัญญัติวาการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ

ตอง.....สามารถตรวจสอบได.....

(3) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการ.....กําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละ
 ขั้นตอน



4 กันยายน  2551

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10

(2550-2554)

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประเทศ มีแนวทางการพัฒนาขอ 3.3

(1) พฒันาระบบราชการและขาราชการใหทันสมัย โปรงใส.......

(2) พฒันาระบบราชการและขาราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการ      



4 กันยายน 2551

แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2551-2554)

 นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

(8.1.5) กําหนดให...พฒันาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
 ของหนวยงานภาครัฐ....



4 กันยายน 2551

นโยบายรัฐบาลปจจุบัน 

(แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 18 กุมภาพนัธ 2551)

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

(8.1.5) กําหนดให...พฒันาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
 ของหนวยงานภาครัฐ....



4 กันยายน 2551

 การสรางความโปรงใสในภาคราชการ เปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ



4 กันยายน 2551

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอือ้ตอการ

 
         

หลอหลอมใหขาราชการมีมโนสุจริต

ตัวชี้วัดหลัก

มาตรฐานการทํางานและระบบการตรวจสอบที่เปดกวาง
 

             
และโปรงใส

เครื่องมือวัดความโปรงใส ฯ ในเบื้องตนของหนวยงานการบริการ



4 กันยายน 2551

ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ

 คุณธรรม  จริยธรรม ธรรมาภิบาลของขาราชการและ
 หนวยงานของรัฐ

ตัวชี้วัดหลัก 
กลไกและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

เครื่องมือวัดความโปรงใส ฯ ในเบื้องตนของหนวยงานการบริการ



4 กันยายน 2551

ผลการศึกษาวิจัยและการรบัฟงความเหน็ 



4 กันยายน 2551

เครื่องมือวัดความ
 โปรงใสฯในเบื้องตน 

ของหนวยงานบริการ

มาตรฐาน     
ความโปรงใส      
5 มติ1ิ5ชีว้ดั

 ยอย

เกณฑการ
 พิจารณา
 

        
ใชการตรวจสอบ   

(check list)

องคประกอบเครื่องมือวัดความโปรงใส ฯ



4 กันยายน 2551

มาตรฐานความโปรงใสฯ

หนวยงานบริการในภาครัฐ    
5 มิติ

มาตรฐานวัดความโปรงใส ฯ

ดานนโยบาย/

ผูบริหาร

ดานขอมูล   
ขาวสาร

ดานระบบ
 ตรวจสอบภายใน

ดานระบบ     
รับเรื่องรองเรียน

ดานระบบ    
การใหบริการ



ดานนโยบาย/ผูบริหาร(ในการใหความสําคัญตอ
 

ความโปรงใสและการตรวจสอบไดของฝายบริหาร)

การมีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกับความโปรงใสและการการมีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกับความโปรงใสและการ

ตรวจสอบไดตรวจสอบได

การมคีวามพยายามการมคีวามพยายาม//ความคิดริเริ่มของหนวยงานความคิดริเริ่มของหนวยงาน

บทบาทของผูบริหารในเรื่องของความโปรงใสบทบาทของผูบริหารในเรื่องของความโปรงใส  ((เชนเชน  
กลไกกลไก    เปนตนเปนตน))



ดานขอมูลขาวสาร

มกีารเปดเผยขอมูลที่สําคัญมกีารเปดเผยขอมูลที่สําคัญ//ที่สาธารณะควรรบัรูที่สาธารณะควรรบัรู

ผานสื่อเปนระยะผานสื่อเปนระยะ  ๆๆ    ((เชนเชน    การจับกมุการจับกมุ    การประมูลการประมูล    
เปนตนเปนตน))

การมีระเบียบที่ชัดเจนเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลการมีระเบียบที่ชัดเจนเกีย่วกับการเปดเผยขอมูล

ขาวสารขาวสาร



ดานระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคกร

การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดาํเนินการตรวจสอบการมีระบบตรวจสอบภายในที่ดาํเนินการตรวจสอบ

มากกวาเรื่องการเงินมากกวาเรื่องการเงิน//บัญชีบัญชี

การมีแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานตรวจสอบภายในการมีแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานตรวจสอบภายใน

องคกรองคกร

มกีารเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินมกีารเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน

ตนเองตอสาธารณะตนเองตอสาธารณะ



ดานระบบการรับเรื่องรองเรียน

การมีหนวยงานการมีหนวยงาน//ผูรับผิดชอบโดยตรงในการผูรับผิดชอบโดยตรงในการ

ดําเนินการตอเรื่องรองเรียนดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องการมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียนรองเรียน

การมคีวามหลากหลายของชองทางการรองเรียนการมคีวามหลากหลายของชองทางการรองเรียน    
เชนเชน    สายดวนสายดวน  ตูรับเรื่องรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียน    เปนตนเปนตน



ดานระบบการใหบริการ

มีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการและผูรับผิดชอบในแตมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการและผูรับผิดชอบในแต

ละขั้นตอนละขั้นตอน

มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการมีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการ    เพื่อลดดุลยพินิจของเพื่อลดดุลยพินิจของ

เจาหนาที่เจาหนาที่

มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนมีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชน

มีการประกาศมาตรฐานการใหบริการประชาชนผานชองทางมีการประกาศมาตรฐานการใหบริการประชาชนผานชองทาง  
(1)(1)  ประกาศในสถานที่ใหบริการประกาศในสถานที่ใหบริการ  (2)(2)  ประกาศในสถานที่ประกาศในสถานที่

ราชการราชการ  (3)(3)  ประกาศในเว็บไซตประกาศในเว็บไซต



4 กันยายน 2551

วิธีการทีส่ํานักงาน ก.พ.จะไปสงเสริมใหสวนราชการ
สรางมาตรฐานความโปรงใสในภาคราชการ



4 กันยายน 2551

ปงบประมาณ 2551
 

(เดือนกันยายน)

จัดประชุมชี้แจงทุกสวนราชการไดรบัทราบแนวทาง
 

ในการที่จะจัดทํามาตรฐานความโปรงใส ฯ ของ
 หนวยงานบริการและรับฟงความคิดเห็น



4 กันยายน 2551

ปงบประมาณ 2552

1)สรางความโปรงใสในหนวยงานบริการที่สมัครใจนํารอง/ 
จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการเขารวมดําเนินการ 

2) สงเสริมคณะกรรมการประเมินของสวนราชการ/จัดทําคูมอื
 แนวทาง/เกณฑในการประเมินตามตัวชี้วัด

3) พิจารณาผลการประเมินของสวนราชการโดย     อ.ก.พ.
 สงเสริมจริยธรรม ฯ เพื่อนําไปสูการประกาศผลการพิจารณา
 และเผยแพรผลงาน รวมทั้งการใหรางวัล



4 กันยายน 2551

ปงบประมาณ 2552
 

(ตอ)

4) ศึกษามาตรฐานความโปรงใส ฯ ของหนวยงานภาครัฐ
 ที่มีฐานะเทียบเทากรมที่เหลืออีก 3 กลุม คือ

กลุมบริหาร

กลุมบังคับใชกฎหมาย

กลุมสนับสนุนวิชาการ
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