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ความซื่อตรง
ในภาครัฐ



กลยุทธ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในยุคปัจจบัน คอร์ร ัปชันเป็นปัญหาที ่ก ัดกร่อนที ่ส ุด ก่อ
ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร เพิ ่มความเหลื ่อมล้ ำาทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างความไม่พอใจ และการแบ่ง
ฝ่ายทางการเมืองอย่างสุดขั ้ว รวมทั ้งลดความน่าเชื ่อถือ
ของประชาชนที ่ม ีต ่อภาครัฐ

ปัญหาการทุจริตเป็นบ่อเกิดความไม่เสมอภาคและความ
ยากจน ซึ ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม    การก
ระจายรายได้ และลดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างเท่าเทียมกัน

มีรายงานว่า ในปัจจุบันี ้  การ
คอร์ร ัปชันเป็นข้อกังวล 
ที ่ส ุดของประชาชน ซึ ่งกังวล
มากกว่ากระแสโลกาภิวัตน์หรือการอ
เคลื ่อนย้ายถิ ่นฐานการทำางานอย่าง
เสรี

ข้อกังวลต่าง ๆ ได้แปรเปลี ่ยนเป็นความกลัว

การขาดความเชื ่อถือและเชื ่อมั ่นในระบบ: ผลกระทบที ่แท้จริงของการ
คอร์ร ัปชัน  

10 - 30% ของงบประมาณในโครงการก่อสร้างของรัฐบาล 
อาจสูญหายเนื ่องจากการบริหารจัดการที ่ไม่เหมาะสมและการคอร์ร ัปชัน

แหล่งที ่มา: 2017 Edelman Trust Barometer, www.edelman.com/trust2017/

คา่นิยมสงัคมถดถอย

56% กงัวล

25% กลวั

การยา้ยถิ�นฐาน

55% กงัวล

28% กลวั

ความเรว็ของนวตักรรม

51% กงัวล

22% กลวั

คอรร์ปัชนั

69% กงัวล

40% กลวั

โลกาภวิฒัน์

62%กงัวล

27% กลวั

ปกป้องงานของประชาชนจากการ

แข่งขันของบริ ษัทต่างชาติ

ส่งผลกระทบ/ทำลายเศรษฐกิจ/

วัฒนธรรมของชาติ

บริษัทต่างชาติเกื้อหนุนประเทศบ้านเกิด 

ของตนเองมากกว่า

หลายประเทศขาดความเชื่อมั่นว่าจะมีการ 

ปฏิบัติที่เป็นธรรมเรื่องการค้าเสรี

การคอร์รัปชันท �ีแผ่ขยายเป็นวงกว้าง
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
ทำให้ยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่จำเป็น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา

ค่านิยมที่ต้องการให้ประเทศ
มีความยิ่งใหญ่กำลังสูญหายไป

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกินไป และไม่ได้เอื้ออำนวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน

การอพยพของชาวต่างชาติส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วมากเกินไป 
และทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่
ประชาชนบางกลุ่ม

ความซื่อตรง
ในภาครัฐ

www.edelman.com/trust2017/


ความซื ่อตรงในภาครัฐหมาย 
ถึงความสอดคล้องและการ 
ยึดมั ่นในค่านิยมทางจริยธรรม  
หลักการ และบรรทัดฐานที ่ม ี
ร ่วมกัน และให้ความสำาคัญกับ
ผลประโยชน์สาธารณะเหนือผล
ประโยชน์ส่วนตัว

แหล่งที ่มา: Government at a Glance 2017 โดยใช้ข้อมูลของโพลจาก World Gallup Poll

ความเชื ่อมั ่นในรัฐบาลของประเทศและการตระหนักรู ้ถ ึงการคอร์ร ัปชันของรัฐบาล

ความซื ่อตรงเพื ่อความมั ่งคั ่งและ
เจริญเติบโตของประเทศ 
กลไกดั ้งเดิมที ่ม ุ ่งเน้นในเรื ่องการสร้างกฎระเบียบ ข้อ
บังคับ การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และการบังคับใช้ที ่
เข้มงวด ทำาให้การต่อต้านคอร์ร ัปชันได้ผลลัพธ์ที ่จ ำากัด 
แนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
คอร์ร ัปชันอย่างยั ่งยืน คือ กลไกการเสริมสร้างความซื่อตรง

ความสุจริตเป็นหนึ ่งในเสาหลักของโครงสร้างทางการ
เมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ดังนั ้นจึงเป็นสิ ่งสำาคัญ
ต่อเศรษฐกิจและความผาสุกทางสังคม รวมถึงความรุ ่งเรือง
ของปัจเจกชนและสังคมโดยรวม 

เพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง การดำาเนินการใด ๆ ควร
ไปให้ไกลกว่าระดับผู ้บริหาร ทั ้งยังควรพิจารณาถึง
องค์กรนิติบัญญัติและระบบศาลยุติธรรม รวมถึงบทบาท
ที ่ส ำาคัญในการตรวจสอบความซื ่อตรงและความสุจริต
ของประเทศ 

การดำาเนินการต้องไปให้ไกลกว่าภาครัฐและต้องนำา
ปั จ เจกชนและภาค เอกชนให้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมด้ วย 
การดำาเนินการควรทำาได้ภายใต้ขอบเขตอำานาจศาล
ทุกแห่ง ความซื ่อตรงไม่ได้เกี ่ยวข้องเฉพาะรัฐบาล
ระดับประ เทศแต่ยั งต้องแพร่กระจายมาสู ่ ร ะดับท้อง 
ถิ ่นซึ ่ง ประชาชนสามารถสัมผัสกับความซื ่อตรงได้
โดยตรง

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ติ ด สิ น บ น แ ล้ ว ยั ง จำ า เ ป็ น ต้ อ ง
ทำ าความ เข้ าใจกั บความซับซ้ อนทั ้ งหมดของการ
คอร์ร ัปชัน การมีอิทธิพลต่อการซื ้อขาย การยักยอก
ทรัพย์สินสาธารณะ การใช้ข้อมูลที ่เป็นความลับ และ
การใช้อำ านาจในทางที ่ผ ิด เป็น เพียงส่วนหนึ ่ งของ
การกระทำาที ่ท ุจริตจากภายในที ่มากขึ ้น ซึ ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับสังคมมากที ่ส ุด

ความโปร่งใสอย่างเดียวไม่เพียงพอ การเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนเพียงอย่ าง เดียวไม่ เพียงพอ 
แต่ต้องให้ความสำาคัญกับประสิทธิผลของกลไกการ
ตรวจสอบและภาระความรับผิดชอบ

การทำาให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง

OECD กำาลังพัฒนาชุดเครื ่องมือที ่สามารถใช้งานได้
จริง เพื ่อช่วยให้ผู ้ก ำาหนดนโยบายสามารถบรรลุหลัก
การต่าง ๆ ตามร่างที ่ปรากฎอยู ่ในข้อเสนอแนะของ 
OECD เกี ่ยวกับความซื ่อตรงในภาครัฐ
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การตระหนักถึงปัญหา
คอร์ร ัปชันในระดับสูง

การตระหนักถึงปัญหา
คอร์ร ัปชันในระดับต่ ำา

ระดับความเชื ่อมั ่นในรัฐบาล



ประเด็นของโครงการที ่มี ความ
เสี ่ยงสูงและโอกาสต่าง ๆ 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ยังคงเป็นแหล่งความมั่งคั่งทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ คิดเป็นสัดส่วน 13% ของ 
GDP ในประเทศ OECD และ 1/3 ของค่าใช้จ่ายโดยรวมของรัฐบาล และ
ยังคงเป็นระบบราชการนั่นเอง ที่ไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการทุจริต
สูง ข้อเสนอแนะของ OECD เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ร่างหลัก
การและกลไกเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความซื่อตรงและควบคุมการคอร์รัปชันใน
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (ความซื่อตรง ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ความสามารถในการเข้าถึง ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสอดส่องดูแลและการควบคุม

โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการขนาดใหญ่มี
ความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและการบริหารจัดการที่ไม่ดี การใช้จ่ายเกิน
งบประมาณ การล่าช้า และทรัพย์สินที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นปัญหานั้น
เป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะยังเป็นโอกาส
ให้รัฐบาลแสดงความซื่อตรงและเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน รัฐบาล
สามารถได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์สำาคัญและการลงทุนต่าง ๆ ด้วย

การใช้กรอบ การสร้างความซื่อตรงของ OECD เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะ  และแสดงให้เห็นว่า โครงการสร้างสาธาณูปโภคสามารถมี
ประสิทธิผล โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันได้

การจัดทำานโยบายสาธารณะ ด้วยหลักการการจำากัดกลุ่มผลประโยชน์:  
นโยบายสาธารณะเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และ
เป็นสิ่งกำาหนดคุณภาพชีวิตของ ประชาชน การจัดทำานโยบายสาธารณะ
จำาเป็นต้องยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อที่จะป้องกันความไม่
เท่าเทียม การลดคุณค่าทางประชาธิปไตย และสร้างความเชื่อมั่นในภาค
รัฐ    กรอบการดำาเนินงานตามกรอบของ OECD จะช่วยให้เอกสิทธิ์แก่
ผลประโยชน์สาธารณะผ่านทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส การส่งเสริมภาระรับผิดชอบ ยก
ระดับนโยบายความซื่อตรงในองค์กร

ข้อเสนอแนะจาก OECD เกี ่ยวกับความซื ่อตรงใน
ภาครัฐจะเอื ้อประโยชน์ให้แก่ผู ้ก ำาหนดนโยบายมี
วิส ัยทัศน์ในการจัดทำายุทธศาสตร์ความซื ่อตรงใน
ภาครัฐโดยจะเปลี ่ยนจากการจัดทำานโยบายเฉพาะ
กิจ ไปสู ่การจัดทำานโยบายตามบริบทที ่เหมาะ
สม เช่น พฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาความเสี ่ยง ทั ้งนี ้
จ ะ มุ ่ ง เ น้ น ก า ร ป ลู ก
ฝั ง วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ซื ่อตรง ให้เกิดขึ ้นใน
สังคม

ยุทธศาสตร์สำาหรับความซื ่อตรงในภาค
รัฐ ข้อเสนอแนะจาก OECD 
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https://www.slideshare.net/OECD-GOV/oecd-recommendation-on-public-procurement2015
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Integrity-Framework-For-Public-Infrastructure-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Integrity-Framework-For-Public-Infrastructure-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/preventing-policy-capture-9789264065239-en.htm


ข้อตกลง 
ผู ้บริหารระดับสูงจะ

พัฒนากรอบด้านกฎหมาย
และสถาบันที ่จ ำาเป็นและ
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน
ระดับสูงของความเหมาะ

สมส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบ
องค์กรภาครัฐประสานงาน

กันได้ดีม ีหน้าที ่ร ับผิดชอบที ่
ชัดเจน 'ใครทำาอะไร' 

กลยุทธ์
การใช้ข้อมูลและตัวบ่งชี ้
ต ่าง ๆ ในการประเมินและ
อิงตามความเสี ่ยงที ่เป็น

ไปได้ของความซื ่อตรง จะ
มีการพัฒนากลยุทธ์ที ่ให้

ว ัตถุประสงค์และลำาดับความ
สำาคัญ

มาตรฐาน
กฎระเบียบและค่านิยมของ
ภาครัฐสะท้อนให้เห็นใน

กฎหมายและนโยบายองค์กร
และมีการสื ่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

สังคม
ภาคเอกชน ประชาชน 
และหน่วยงานที ่ไม่ใช่
หน่วยงานภาครัฐ ควร
ยึดมั ่นในเรื ่องความ
ซื ่อตรงและไม่ทนต่อ

การคอร์ร ัปชั ่น

ความเป็นผู ้น ำา

ผู ้บริหารระดับสูงเป็น
แกนนำาในเรื ่องความ

ซื ่อตรงในภาครัฐ โดย
กำาหนดเป็น «วาระความ
ซื ่อตรง» และสื ่อสารกับ

คนทั ่วทั ้งองค์กร

การให้ผลตอบแทน
ตามความดีความ

ชอบ
การคัดเลือกบุคคลเพื ่อ
บรรจุเป็นข้าราชการ 

ควรคัดสรรคนที ่ม ีความ
เป็นมืออาชีพ และยึด

มั ่นต่อคุณค่าของความ
ซื ่อตรงในภาครัฐ

การสร้างขีดความ
สามารถ

เจ้าหน้าที ่ร ัฐควรได้ร ับ
การเสริมสร้าทักษะ และ

การฝึกอบรม เพื ่อนำา
มาตรฐานความซื ่อตรง

ไปปฏิบัติ

ความเปิดเผย
มีการหารือที ่เป็นอิสระ
และเปิดเผยเกี ่ยวกับ
ความกังวลในเรื ่อง

ความซื ่อตรงนสถานที ่
ทำางานและเป็นเรื ่องที ่

ปลอดภัยในการรายงาน
การละเมิดที ่ต ้องสงสัย

การบริหารความเสี ่ยง
การบริหารความเสี ่ยง 
เรื ่องควาความซื ่อตรง

ประสิทธิภาพและระบบการ
ควบคุมที ่ม ีอยู ่ในองค์กรต่าง 

ๆ ของภาครัฐ

การบังคับใช้
การคอร์ร ัปชันและการ

ละเมิดอื ่น ๆ ต่อความซื ่อตรง
จะถูกตรวจจับ สอบสวน และ

คว่ ำาบาตร

การกำากับดูแล
หน่วยงานควบคุมดูแล 

องค์กรที ่ท ำาหน้าที ่บ ังคับใช้
ระเบียบกฎหมาย และศาล
ปกครองทำาหน้าที ่ควบคุม

ภายนอก

การมีส่วนร่วม
รัฐบาลที ่โปร่งใสและเปิดเผยจะช่วย
ให้ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วน
ร่วมที ่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และการนำานโยบายภาครัฐไปใช้

ระบบความซื ่อตรงที ่สมบูรณ์แบบ

วัฒนธรรม ของ ความซื ่อตรงในภาครัฐ

 ภาระรับผิดชอบที ่ม ีประสิทธิภาพ



เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 5 b) ของอนุสัญญาของ
องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของสภาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพกฎระเบียบของภาครัฐ [C(95)21/FINAL], ข้อ
เสนอแนะจากสภาเกี่ยวกับแนวทางของ OECD ในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของภาครัฐ [C(2003)107], 
ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับหลักการสำาหรับการเข้า
ร่วมของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน [C(2007)23/
FINAL], อนุสัญญาเกี่ยวกับการปราบปรามการติดสินบน
เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการดำาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ [C(2009)159/REV1/FINAL], ข้อเสนอแนะ
ของสภาเกี่ยวกับหลักการเพ่ือความโปร่งใสและความ
สุจริตในกิจกรรมการชักจูงเพ่ือให้มีการออกกฎหมาย 
[C(2010)16], แนวทางสำาหรับองค์กรข้ามชาติ [C(76)99/
FINAL, ตามที่แก้ไขตาม C/MIN(2011)11/FINAL], ข้อ
เสนอแนะของสภาเกี่ยวกับนโยบายท่ีเป็นระเบียบกฎ
เกณฑ์และธรรมาภิบาล [C(2012)37], ข้อเสนอแนะของ
สภาเกี่ยวกับหลักการสำาหรับรรมาภิบาลของความร่วม
มือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership) 
[C(2012)86], ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับการลงทุน
ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับของภาครัฐ 
[C(2014)32], ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ของความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ [C/MIN(2014)8/FINAL], 
ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาค
รัฐ [C(2015)2], ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดนโยบายสำาหรับการลงทุน [C(2015)56/REV1], 
ข้อเสนอแนะของสภาเกี่ยวกับแนวทางของการกำากับดูแล
กิจการของรัฐวิสาหกิจ [C(2015)85] และข้อเสนอแนะ
ของสภาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ [C(2015)164]; 

เพื่อให้เป็นไปตาม การดำาเนินงานต่อต้านการทุจริตและ
ธรรมาภิบาลโดยสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตขององค์การสหประชาชาติ
และโครงการวาระการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติปี ค.ศ. 2030 และจากองค์การระหว่าง
ประเทศและองค์กรระดับภูมิภาค 

สภา

เนื้อหาฉบับเต็ม 
ข้อเสนอแนะจาก OECD 
เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐ

ตระหนักว่า ความซื่อตรงในภาครัฐเป็นหนึ่งในเสาหลัก
ของโครงสร้างทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทาง
สังคม ดังนั้นจึงเป็น ความซื่อตรง สิ่งสำาคัญต่อเศรษฐกิจ
และความผาสุกทางสังคม รวมถึงความกินดีอยู่ดีของของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม  

ตระหนักว่า ความสุจริตมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อธร
รมาภิบาล การปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และเสริม
สร้างค่านิยมพ้ืนฐานกลายเป็นความมุ่งมั่นในการเป็น
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม โดยอิงตามกฎหมายและความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

ตระหนักว่า ความสุจริตเป็นรากฐานที่สำาคัญของระบบธร
รมาภิบาลโดยรวม และแนวทางเกี่ยวกับความซื่อตรงภาค
รัฐที่ปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว ควรส่งเสริมความสอดคล้อง
กับองค์ประกอบหลักอื่น ๆ ของธรรมาภิบาล 

พิจารณาว่า การละเมิดมาตรฐานความซื่อตรงกลายเป็น
เรื่องที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นสำาหรับประเทศ ที่ไม่ได้
ดำาเนินการในเรื่องน้ีนับตั้งแต่การรับข้อเสนอแนะของ
สภาเกี่ยวกับ การปรับปรุงจรรยาบรรณในการให้บริการ
สาธารณะรวมถึงหลักการในการจัดการจริยธรรมในการ
บริการสาธารณะ [C(98)70]ซึ่งแทนที่ด้วยข ้อเสนอแนะนี้

ตระหนักว่า ความเสี่ยงด้านความความซื่อตรงยังคงปราก
ฎอยู่ในปฎิสัมพันธ์ท่ีหลากหลายระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน ประชาสังคมและประชาชนในทุกขั้นตอนของ 
กระบวนการนโยบายและการเมือง ดังนั้นจำาเป็นต้องมี
วิธีการที่บูรณาการผสานกันทั้งสังคม เพื่อส่งเสริมความ
สาธารณะและลดการคอร์รัปชันในภาครัฐ 

ตระหนักว่า แต่ละประเทศมีการดำาเนินการเกี่ยวกับการส่ง
เสริมความซื่อตรงภาครัฐที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
เฉพาะของความเสี่ยงด้านความซื่อตรงภาครัฐบริบทด้าน
วัฒนธรรม บริบทด้านสถาบัน และบริบทด้านกฎหมาย 

พิจารณาว่า การส่งเสริมความซื่อตรงภาครัฐป็นพันธกิจ
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันสำาหรับข้าราชการทุก
ระดับผ่านการสั่งการและระดับของการปกครองตนเองท่ี
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ องค์กร และ



กฎหมายของประเทศ ดังนั้นข้อเสนอแนะนี้จึงเกี่ยวข้อง
กับข้าราชการทุกระดับในการส่งเสริมความไว้วางใจจาก
ประชาชน 

ข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

I เห็นชอบ จุดประสงค์ของข้อเสนอแนะฉบับนี้ โดยจะใช้
คำาจำากัดความดังต่อไปนี้: 

• ความซื่อตรงในภาครัฐ หมายถึง ความสอดคล้อง
และการยึดมั่นในค่านิยมทางจริยธรรม หลักการ และ
บรรทัดฐานที่มีร่วมกัน สำาหรับการส่งเสริมและการ
ให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์สาธารณะเหนือผล
ประโยชน์ส่วนตัวในภาครัฐ 

• ภาครัฐ รวมถึง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ตุลาการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
หรือได้รับการเลือกตั้ง ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง 
ในตำาแหน่งถาวรหรือชั่วคราว ในรัฐบาลส่วนกลางและ
ระดับภูมิภาค อาจรวมถึง บริษัทมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ (เช่น สุขภาพ การ
ศึกษา และการขนส่งสาธารณะ) ซึ่งสามารถทำาสัญญา
ว่าจ้างต่อหรือได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชนในบาง
ประเทศได้



Openness

Capacity

building

Leadership

การกาํกบัดแูล

การมสีว่นรว่ม

ระบบ

ความซื�อตรง

ในภาครัฐ

มาตรฐาน

ความรบัผดิชอบ

กลยทุธ์

ขอ้ตกลง

ความเป็นผูนํ้า

สังคม

การสรา้งขดีความสามารถ

ความเปิดเผย

วฒันธรรม

การบรหิารความเสี�ยง

การบงัคบัใช้

ภาระรบัผดิชอบ

การใหผ้ลตอบแทนต

ามความดคีวามชอบ

1 แสดงให้เห็นถึง ข้อตกลง ในระดับนักการเมือง 
และระดับผู้บริหารสูงสุด ในภาครัฐเพื่อส่งเสริม
ความซื่อตรงภาครัฐและลดการคอร์รัปชันใน

ภาครัฐ โดย: 

a) ระบบการส่งเสริมความซื่อตรงภาครัฐจะต้องมีคำานิยามท่ี
ชัดเจน มีการช่วยเหลือ ควบคุม และบังคับใช้ระบบความ
ซื่อตรงรวมท้ัง้บูรณาการร่วมกันเป็นกรอบธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการของภาครัฐที่กว้างมากขึ้น 

b) มีกรอบการทำางานเกี่ยวกับกฎหมายและองค์กรท่ีเหมาะสมู่
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความสุจริตในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย 

c) กำาหนดความคาดหวังท่ีชัดเจนสำาหรับนักการเมืองและผู้
บริหารระดับสูง ในการ สนับสนุนระบบความซื่อตรงในภาค
รัฐผ่านการประพฤติของบุคคลตัวอย่าง รวมถึงการแสดง
ให้เห็นถึงมาตรฐานที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

Openness

Capacity

building

Leadership

การกาํกบัดแูล

การมสีว่นรว่ม

ระบบ

ความซื�อตรง

ในภาครัฐ

มาตรฐาน

ความรบัผดิชอบ

กลยทุธ์

ขอ้ตกลง

ความเป็นผูนํ้า

สังคม

การสรา้งขดีความสามารถ

ความเปิดเผย

วฒันธรรม

การบรหิารความเสี�ยง

การบงัคบัใช้

ภาระรบัผดิชอบ

การใหผ้ลตอบแทนต

ามความดคีวามชอบ

2 แสดง ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลให้แก่ระบบความซื่อตรงในภาค

รัฐโดย: 

a) กำาหนดความรับผิดชอบในระดับที่เกี่ยวข้อง (ระดับองค์กร 
ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ) ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ออกแบบ และนำาองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคความ
ซื่อตรงไปใช้ในภาครัฐ 

b) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์การ
ต่าง ๆ ของรัฐ (รวมถึงส่วนที่บริหารงานด้วยตนเอง และ/
หรือ ส่วนที่เป็นอิสระ) มีหน้าที่หลักในการพัฒนา นำาไปใช้ 
บังคับใช้ และ/หรือตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ความซื่อตรงในภาครัฐภายในขอบเขตอำานาจศาลของ
ตนเอง ว่ามีการสั่งการที่เหมาะสมและมีความสามารถใน
การทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สำาเร็จ 

c) ส่งเสริมกลไกในการให้ความร่วมมือในระนาบเดียวกันและ
ในแนวดิ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ 
ของรัฐ และระดับท้องถิ่น ผ่านสื่อที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ในการสนับสนุนและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนและ
ช่องว่าง เพื่อแบ่งปันและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจากการถอด
บทเรียน

II ข้อเสนอแนะ สมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
ที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้สนับสนุน”) สร้างระบบความสุจริต
สาธารณะที่ครอบคลุมและสอดคล้อง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้สนับสนุนควร:
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3 พัฒนา กลยุทธ์ สำาหรับภาครัฐอ้างอิงตามหลัก
ฐานและมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง
ด้านความซื่อตรงในภาครัฐ โดย: 

a) กำาหนดวัตถุประสงค์และการจัดลำาดับความสำาคัญเชิงกล
ยุทธ์ของระบบความซื่อตรงในภาครัฐ โดยอ้างอิงตามความ
เสี่ยงต่อการละเมิดมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐและ
ไตร่ตรองปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนต่อนโยบายความ
ซื่อตรงในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

b) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับระดับของ
การนำาไปใช้ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยรวมของ
ระบบความซื่อตรงในภาครัฐ
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4 กำาหนด มาตรฐาน ระดับสูงสำาหรับความ
ประพฤติของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย: 

a) ทำาเกินกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำา จัดลำาดับความสำาคัญของ
ผลประโยชน์สาธารณะ การยึดมั่นค่านิยมการบริการ
สาธารณะ และวัฒนธรรมที่เปิดเผยซึ่งอำานวยความสะดวก
และให้รางวัลแก่องค์กรท่ีมีการเรียนรู้และสนับสนุนธร
รมาภิบาลที่ดี 

b) รวมถึงการมี มาตรฐานความสุจริตในระบบกฎหมายและ
นโยบายองค์กร (เช่น จรรยาบรรณหรือจริยธรรม) เพื่อ
ทำาให้ความคาดหวังมีความชัดเจนและเป็นพ้ืนฐานสำาหรับ
การมีวินัย การบริหาร การสืบสวนทั้งทางแพ่งและ/หรือทาง
อาญา และการลงโทษ ตามความเหมาะสม 

c) กำาหนดข้ันตอนท่ีชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือช่วยป้องกันการ
ละเมิดมาตรฐานความซื่อตรงและเพ่ือจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนที่มีอยู่จริงหรือมีความเป็นไปได้ 

d) การสื่อสารถึงค่านิยมของภาครัฐและมาตรฐานภายในใน
องค์กรของภาครัฐ และมาตรฐานภายนอกของภาคเอกชน 
ประชาสังคม และปัจเจกชน รวมถึงขอให้พันธมิตรเหล่านี้
เคารพค่านิยมและมาตรฐานดังกล่าวในการปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ
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5  ส่งเสริมวัฒนธรรม ของคนสังคม เกี่ยวกับ
ความซื่อตรงในภาครัฐ การเป็นพันธมิตรกับ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน โดย: 

a) ตระหนักในระบบความซื่อตรงในภาครัฐ บทบาทของภาค
เอกชน ประชาสังคม และประชาชนในการเคารพต่อค่า
นิยมความซื่อตรงในภาครัฐในการปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมภาคเอกชน ประชาสังคม 
และประชาชนในการยึดมั่นค่านิยมเหล่าน้ีในฐานะเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน 

b) ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนา ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นประจำา และนำาระบบ
ความซื่อตรงในภาครัฐไปปฏิบัติ

c) สร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ความความซื่อตรงในภาครัฐไปปฏิบัติและลดการละเมิด
มาตรฐานความมั่นคงสาธารณะและดำาเนินดำาเนินการ
โครงการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สาธารณะ
ในหมู่ประชาชนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม 

d) ให้ภาคเอกชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลประ
โยชนในเรื่องความซื่อตรงในภาครัฐซึ่งเกิดข้ึนจากการ
ยึดมั่นในความซื่อตรงนการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมท่ีไม่
แสวงหาผลกำาไร การแบ่งปันและการสร้างบทเรียนที่ได้รับ
จากการปฏิบัติที่ดี 
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6 เสริมสร้างความเป็นผู้นำาที่ซื่อตรง เพื่อแสดง
ให้เห็นความมุ่งมั่นขององค์กรภาครัฐท่ีมีต่อ
ความซื่อตรง โดย: 

a) รวมความเป็นผู้นำาท่ีมีความซื่อสัตย์ในโปรไฟล์สำาหรับผู้
บริหารทุกระดับขององค์กรตลอดจนในข้อกำาหนดในการ
คัดเลือกการแต่งตั้งหรือการเล่ือนข้ันให้ดำารงตำาแหน่งผู้
บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารกี่ย
วกับระบบความซื่อตรงในทุกระดับขององค์กร

b) สนับสนุนบทบาทของผู้บริหารในการยึดมั้นความซื่อตรง 
โดยการให้อำานาจที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทางองค์กร 
(เช่น การควบคุมภายใน เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล 
และคำาแนะนำาด้านกฎหมาย) และจัดอบรมและให้คำา
แนะนำาเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักและพัฒนาทักษะ
ในการใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเด็นความซื่อตรงในภาครัฐ 

c) พัฒนากรอบการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพ่ือระบุและลดความเสี่ยงด้านความ
ซื่อตรงในภาครัฐ

III ข้อเสนอแนะ้ ผู้สนับสนุนปลูกฝังวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความความซื่อตรง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้สนับสนุนควร: 

วัฒนธรรม
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7 ส่งเสริมการให้ผลตอบแทนตามความดีความ
ชอบ ความเป็นมืออาชีพ ส่วนราชการที่อุทิศ
ตนในค่านิยมการบริการสาธารณะและธร

รมาภิบาลที่ดี โดย: 

a) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐาน เช่น การให้ผลตอบแทนตามความดีความ
ชอบและความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนความเป็นมืออาชีพ
ของการบริการสาธารณะ ป้องกันความลำาเอียงและการ
เลือกพวกพ้อง การแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม 
และลดความเสี่ยงในการใช้ตำาแหน่งไปในทางที่ผิด และ
การประพฤติมิชอบ 

b) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการสรรหาบุคลากร การคัด
เลือกและการเล่ือนตำาแหน่งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเปิด
เผย สอดคล้องตามเกณฑ์วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เป็น
ทางการ ระบบการประเมินผลจะต้องรองรับภาระรับผิด
ชอบและลักษณะพื้นฐานของการบริการสาธารณะ
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8 จัดเตรียม ข้อมูล การฝึกอบรม แนวทาง อย่าง
เพียงพอและให้คำาแนะนำาสำาหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในการใช้มาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐ

อย่างทันต่อเวลาในสถานที่ทำางาน โดย: 

a) การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและทันสมัยเกี่ยวกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ และขั้นตอนการบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษามาตรฐานความซื่อตรงของภาครัฐแก่เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

b) จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมกี่ยวกัหลักการความ
ซื่อตรงในภาครัฐแก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับการวิเคราะห์
ประเด็น ความ ขัดแย้งทางจริยธรรมและเพื่อให้เสริมสร้าง
มาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐ สามารถนำาไปปฏิบัติ้และ
มีความหมายในบริบทของตนเอง 

c) จัดให้มีกลไกการให้คำาแนะนำาและการให้คำาปรึกษาอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถใช้มาตรฐานความ
ซื่อตรงในภาครัฐ ในการดำาเนินงานรวมทั้งการจัดการกับ
สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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9 สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ เปิดเผย ภายใน
ภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อความกังวลด้าน
ความสุจริต โดย: 

a) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมท่ีเปิดกว้างซึ่งสามารถพูดถึง
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ความซื่อตรงในภาครัฐ และ
ข้อผิดพลาดได้อย่างอิสระ และเหมาะสมกับตัวแทนของ
พนักงาน ที่มีความความเป็นผู้นำาตอบสนองและมุ่งมั่นที่จะ
ให้คำาแนะนำาอย่างทันท่วงทีและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

b) กำาหนดข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีชัดเจนสำาหรับการ
รายงานการละเมิดมาตรฐานความสุจริตที่ต้องสงสัย และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปกป้องเชิงกฎหมายและการต่อ
ต้านการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมทุกประเภทอันเป็นผลมาจาก
การรายงานตามหลักสุจริตและอยู่บนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายท้องถิ่น  

c) จัดเตรียมช่องทางเลือกสำาหรับการรายงานการละเมิด
มาตรฐานความสุจริตที่ต้องสงสัย รวมถึงความเป็นไปได้ใน
การรายงานท่ีเป็นความลับให้กับหน่วยงานท่ีมีอำานาจและ
ความสามารถในการดำาเนินการสืบสวนอิสระ อย่างหมา
ะสม
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10 ใช้กรอบแนวคิด การควบคุมและการ
บริหารความเสี่ยง ภายในองค์กร เพื่อ
ดำารงไว้ซึ่งความสุจริตในองค์กรภาค

รัฐ โดย: 

a) มีสภาวะแวดล้อมท่ีอยู่ในการควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อความซื่อตรง
ในภาครัฐและคุณค่าของการบริการสาธารณะ ให้ความ
มั่นใจในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับ ประสิทธิผล ผลการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ 
ขององค์กร 

b) กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น จะต้อง มีการประเมิน
ความเสี่ยงของความสุจริตสาธารณะ การชี้ให้เห็นจุด
อ่อนของการควบคุม (ได้แก่ การสร้างสัญญาณเตือนใน
กระบวนการที่มีความสำาคัญ) รวมถึงการสร้างการตรวจ
สอบที่มีประสิทธิภาพ และกลไกการประกันคุณภาพสำาหรับ
ระบบบริหารความเสี่ยง 

c) กลไกการควบคุม มีความ สอดคล้องและมีขั้นตอนที่ชัดเจน
สำาหรับการตอบสนองต่อข้อสงสัยท่ีเชื่อถือได้ในการละเมิด
กฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงอำานวยความสะดวกในการ
รายงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจโดยไม่กลัวการตอบโต้กลับ 
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11 กลไก การบังคับใช้ มีการตอบสนองที่
เหมาะสมต่อการละเมิดมาตรฐานควาน
ซื่อตรงในภาครัฐ ที่ต้องสงสัยของเจ้า

หน้าที่รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด โดย: 

a) ใช้ความเป็นธรรม ความตรงไปตรงมา และความรวดเร็วใน
การบังคับใช้มาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐ (รวมถึง การ
ตรวจสอบ สืบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์) ผ่านทาง
กระบวนการทางวินัย กระบวนการบริหาร กระบวนการทาง
แพ่ง และ/หรือกระบวนการทางอาญา 

b) ส่งเสริมกลไกในการร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
องค์การ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ (ในระดับองค์กร ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ) ที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ำาซ้อนและช่องว่าง และเพิ่มความรวดเร็วและความเหมาะ
สมของกลไกการบังคับใช้ 

c) ส่ง เสริมความโปร่งใสภายในองค์กรภาครัฐและต่อ
ประชาชนเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของกลไกการ
บังคับใช้และผลลัพธ์จากกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้วยการพัฒนาข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่าง ๆ 
ขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อการรักษาความลับและ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

IV ข้อเสนอแนะ้ ผู้สนับสนุนสามารถมีภาระรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุนี้ ผู้สนับสนุนควร: 

ภาระรับผิดชอบ
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12 เพิ่มบทบาท การสอดส่องดูแลและการ
ควบคุม ภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบ
ความซื่อตรงในภาครัฐให้แข็งแกร่ง

ขึ้น โดย: 

a) อำานวยความสะดวกแก่การเรียนรู้ขององค์กรและการแสดง
ความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐ โดยจัดเตรียมการตอบ
สนองที่เพียงพอ (รวมถึง การปรับปรุง ที่ ากเกี่ยวข้อง) ใน
การลงโทษ คำาตัดสินและคำาแนะนำาอย่างเป็นทางการจาก
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่สอดส่องดูแล (เช่น สถาบันการตรวจ
สอบระดับสูง ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมาธิการ
ข้อมูล) องค์กรที่ทำาหน้าที่บังคับใช้ระเบียบกฎหมาย และ
ศาลสูงต่าง ๆ  

b) หน่วยงานที่ทำาหน้าที่สอดส่องดูแล องค์กรที่ทำาหน้าที่บังคับ
ใช้ระเบียบกฎหมาย และศาลสูงต่าง ๆ ที่ดำาเนินการเรื่อง
ความสุจริตสาธารณะนั้น สามารถ ตอบสนองต่อข้อมูลเกี่ยว
กับการกระทำาผิดหรือการประพฤติผิดที่ต้องสงสัย ซึ่งได้รับ
รายงานจากบุคคลที่สาม (เช่น คำาร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา
ที่ภาคธุรกิจ พนักงาน หรือประชาชนส่งเข้ามา) 

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรท่ีทำาหน้าท่ีบังคับใช้ระเบียบ
กฎหมายได้ทำาการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบน้ัน
อย่ายุติธรรม (ซึ่งอาจใช้กับองค์กรภาครัฐและองค์กร
เอกชน รวมถึงประชาชน) 
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13 ส่งเสริม ความโปร่งใสและการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกข้ัน
ตอนของกระบวนการทางการเมือง

และกระบวนการกำาหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมภาระ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์สาธารณะ โดย: 

a) ส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ 
การเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลที่เปิดเผย ควบคู่ไปกับการ
ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 

b) ให้สิทธิ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และประชาชน ให้เข้าถึงการพัฒนาและการนำา
นโยบายภาครัฐไปใช้ 

c) หลีกเล่ียงการยึดนโยบายภาครัฐด้วยการจำากัดกลุ่มผล
ประโยชน์ผ่านการบริหารจัดการสถานการณ์ ท่ีมีผล
ประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังความโปร่งใสในกิจกรรม
การชักจูงเพื่อให้มีการออกกฎหมาย และในการให้เงิน
สนับสนุนแก่พรรคการเมืองและการรณรงค์การเลือกตั้ง 

d) ส่งเสริมให้สังคมที่มีองค์กร “เฝ้าระวัง” กลุ่มพลเมือง 
สหภาพแรงงาน และสื่ออิสระ 

ภาระรับผิดชอบ



V เรียนเชิญ เลขาธิการเผยแพร่ข้อเสนอแนะ 

VI เรียนเชิญ ผู้สนับสนุนเผยแพร่ข้อเสนอแนะี้ไป
ยังข้าราชการทุกระดับ 

VII เรียนเชิญ ผู้ที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนไตร่ตรองอย่าง
เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อเสนอแนายใต้การ
ทบทวนของคณะทำางานของเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ด้านความความซื่อตรงในภาครัฐ

VIII สั่งให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลตรวจสอบ
ผ่านคณะทำางานของเจ้าหน้าอาวุโสด้าน

ความสุจริตสาธารณะ การนำาเอาคำาชี้แนะนี้
ไปใช้ และรายงานต่อสภาภายในเวลาไม่เกิน
ห้าปีหลังจากนำาไปปฏิบัติและหลังจากน้ันให้
รายงานเป็นประจำา



คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ OECD

อำานาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล คือ การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในการสร้างเสริม 
ความสามารถในการออกแบบ นำาไปใช้ และการประเมินนโยบาย สถาบัน และการบริการต่าง ๆ ของภาค 
รัฐที่ปรับเปลี่ยนได้ เป็นนวัตกรรม มีการคาดการณ์ล่วงหน้า และมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งการทำางานของคณะกรรมการจะมุ่งไปสู่การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการปกครองโดยการปรับปรุงระบบการกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ของรัฐ การทำางานของคณะกรรมการด้านความซื่อตรงในภาครัฐได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ใน 
ฝ่ายความซื่อตรงในภาครัฐของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (Public Governance Directorate หรือ 
GOV)

GOV มุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบองค์กรและการใช้นโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันและการเผย 
แพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในสภาพสังคมและตลาดที่แตกต่างกัน และสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการ 
สร้างระบบราชการทีด่ีขึน้และดำาเนนิการใช้นโยบายในทกุระดับของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐต่อไป

ถ้อยแถลงภารกิจของ OECD GOV

ภารกิจของเรา คือ ช่วยภาครัฐในทุกระดับในการออกแบบ นำานโยบายที่มีนวัตกรรม นโยบายที่อ้างอิง 
ตามหลักฐาน และนโยบายเชิงกลยุทธ์ไปใช้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อ 
เศรษฐกิจที่หลากหลายและแตกต่าง ความท้าทายในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงปฏิบัติตามพันธะ 
สัญญาของรัฐบาลที่มีต่ อประชาชน
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เอกสารฉบับนี ้เป็นเอกสารฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ เนื ้อหาของเอกสาร
แปลฉบับนี ้ถ ูกเรียบเรียงให้สอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับให้มากที ่ส ุด อย่างไร
ก็ตามเอกสารต้นฉบับที ่เป็นทางการนั ้นถูกจัดทำาขึ ้นเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั ่งเศสเท่านั ้น เอกสารต้นฉบับสามารถค้นหาได้ที ่   
https://legalinstruments.oecd.org
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