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คํานํา 
 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดำเนินการภายใต8โครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ซ่ึงสอดคล8องกับแผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติ ประเด็น 

การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป\นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรR ประเด็น 

การป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต8แนวทางหลัก  

3 แนวทาง ประกอบด8วย 1) สร8างจิตสำนึก และปลูกฝcงความซ่ือสัตยRสุจริต 2) สร8างกลไกป-องกันการทุจริต และ  

3) เสริมสร8างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบด8วยสาระสำคัญ คือ ส"วนท่ี 1 บทนำ นำเสนอความเป\นมาการป-องกันการทุจริต 

บทวิเคราะหRสถานการณRทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสการดำเนินงานของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟาน

โนนตุ<น (ITA) ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส"วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข8อง ได8แก< ยุทธศาสตรRชาติ นโยบาย 

และคำส่ังท่ีเก่ียวข8อง ส"วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศนR พันธกิจ และยุทธศาสตรRของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล<าว 

ความเช่ือมโยงของการจัดทำแผน และข8อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและค<าเป-าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน<วยงานและผู8มีส<วนเก่ียวข8องท่ีให8ความร<วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกัน 

การทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป\นกรอบทิศทางในการดำเนินการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล8องกับยุทธศาสตรRชาติ 

และนโยบายสำคัญ อันจะส<งผลให8การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน8อยลง 

 

                                                                         โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น

     ก 
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ส"วนท่ี 1 บทนำ 

 ความเป3นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว<างช<วงเวลากว<าทศวรรษส<งผลเสียต<อประเทศอย<างมหาศาลและเป\นอุปสรรค  

สำคัญต<อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป\นทุจริตทางตรงไม<ซับซ8อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ8าง ในปcจจุบันได8ปรับเปล่ียนเป\นการทุจริตท่ีซับซ8อนมากข้ึนตัวอย<างเช<น 

การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข8ามแดนข8ามชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู<อาชญากรรมอ่ืน ๆ 

มากมายและส<งผลกระทบทางลบ 

ในวงกว8าง 

 ปcจจุบัน ทุกภาคส<วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข8ามามีส<วนร<วมในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน8าท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย<างไรก็ตาม การรับรู8การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป\น 

ต8องได8รับการพัฒนา อันสะท8อนได8จากดัชนีการรับรู8การทุจริตของประเทศไทยจากข8อมูลดัชนีวัดภาพลักษณR 

คอรRรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ป? 2563 ประเทศไทยได8 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท<ากับป? 

2562 โดยในป?น้ีจัดอยู<ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจำนวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให8เห็นว<า 

ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรRรัปชันอยู<ในระดับสูง และสมควรได8รับการแก8ไขอย<างเร<งด<วน ซ่ึงแผนแม<บทภายใต8 

ยุทธศาสตรRชาติ ประเด็น การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบได8กำหนดเป-าหมายหลัก 

เพ่ือให8ภาครัฐมีความโปร<งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ<านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 

เพ่ือป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให8ความสำคัญกับการปรับและ 

หล<อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ<ม ในสังคมให8มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตยRสุจริต 

และการส<งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต<อต8านการทุจริตในหน<วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท  

สภาพปcญหา และพลวัตการทุจริตของแต<ละ หน<วยงานรวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ 

และกลไกท่ีเก่ียวข8องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนRว<า 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต8านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

และกำหนดพันธกิจ“สร8างวัฒนธรรมต<อต8านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส<วน 

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให8มีมาตรฐานสากล” 

พร8อมท้ังกำหนดเป-าประสงคRเชิงยุทธศาสตรRว<า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู8การทุจริต   
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(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว<าร8อยละ 50” 

โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือสร8างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร<วมต8านการทุจริตในวงกว8าง 

และมีปcจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคR คือ ทุกภาคส<วนร<วมส<งเสริมการกล<อมเกลาทางสังคม 

และส<งเสริมการเรียนรู8ในทุกช<วงวัยต้ังแต<ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร<วมมือทุกภาคส<วน 

ในการเปล่ียนสภาพแวดล8อมท่ีนำไปสู<สังคมท่ีมีค<านิยมร<วมต8านทุจริต และมีวัตถุประสงคRท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง คือ 

สร8างนวัตกรรมในการต<อต8านการทุจริต มีกลไกป-องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยมีปcจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด8านป-องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู<การทำงานเชิงรุก 

สามารถป-องกันการทุจริตได8อย<างเท<าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว<างองคRกร 

ท่ีเก่ียวข8องกับการป-องกันการทุจริตอย<างเป\นรูปธรรม โดยมีกลุ<มเป-าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังน้ี 

มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร:ท่ี 1 สร;างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต 

โดยดำเนินการผ<านกลยุทธRการปรับฐานความคิดทุกช<วงวัย 

ต้ังแต<ปฐมวัยให8สามารถแยกแยะระหว<างผลประโยชนRส<วนตนและผลประโยชนRส<วนรวม 

และส<งเสริมให8มีระบบและกระบวนการกล<อมเกลาทางสังคมเพ่ือต8านทุจริต 

พร8อมท้ังเสริมพลังการมีส<วนร<วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส<วนเพ่ือต<อต8านการทุจริต 

และมีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร:ท่ี 4 พัฒนาระบบปGองกันการทุจริตเชิงรุก 

โดยดำเนินการผ<านกลยุทธRการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปcญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา 

วิเคราะหRและบูรณาการระบบการประเมินด8านคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงาน 

เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู8เร่ืองการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

ยังมีความสอดคล8องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรRท่ี 6  

ด8านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

ได8จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรRชาติ 20 ป? (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป\นแผนแม<บทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป-าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร8างประเทศไทยไปสู<ประเทศไทย 4.0  

โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร8อมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต8องดำเนินการให8เห็นผลเป\นรูปธรรมในช<วง 5 
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ป?แรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรRชาติ เพ่ือเตรียมความพร8อมของคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให8สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได8อย<างเหมาะสม 

และสอดคล8องกับยุทธศาสตรRการปลูกฝcง “คนไทยไม<โกง” 

และยุทธศาสตรRการป-องกันด8วยการเสริมสร8างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรRชาติ 20 ป? อีกด8วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

ร<วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได8กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตแล

ะประพฤติมิชอบ เพ่ือให8ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรRชาติฯ 

ไปสู<การปฏิบัติโดยกำหนดไว8ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป? และแผนปฏิบัติราชการประจำป? 

โดยให8ยึดกรอบยุทธศาสตรRหลักท่ีใช8ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให8คำนึงถึงความสอดคล8องกับยุทธศาสตรRชาติ 20 ป? (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนแม<บทบูรณาการป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จึงนำมาสู<การจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี 

 โรงเรียนบ8านหินต้ังหนองอีเลิง จึงได8จัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านหินต้ังหนองอีเลิง 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป\นกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล8องกับยุทธศาสตรRชาติและนโยบายสำคัญ 

อันจะส<งผลให8การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส<วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน8อยลง  
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 ข;อมูลของโรงเรียนบ;านเพ้ียฟานโนนตุ"น 

 ท่ีต้ัง  บ8านเพ้ียฟาน หมู< 13 ต.เพ้ียฟาน อ.เมือง จ.ขอนแก<น 40000 

 

การดำเนินงานเสริมสร;างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ8านเพ้ียฟาน

โนนตุ<น 

 ในป?งบประมาณ 2564 โรงเรียนโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น  ได8ดำเนินโครงการเสริมสร8างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือปลูกฝcงให8นักเรียน ครู 

ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร<วมต8านการทุจริตในวงกว8าง ท้ังในระดับสถานศึกษา 

และชุมชน รวมท้ังเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน  

และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมป-องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนให8เข8มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงเป\นการดำเนินงานท่ีสอดคล8องกับยุทธศาสตรRว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-

2564) ประกอบด8วย 

 ยุทธศาสตรRท่ี 1 สร8างสังคมท่ีไม<ทนต<อการทุจริต ผ<านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ได8แก< 

บริษัทสร8างการดี กิจกรรมสร8างสำนึกพลเมือง  (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) 

ครูและผู8บริหาร เป\นต8น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใช8ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ในส<วนยุทธศาสตรRท่ี 4 พัฒนาระบบการป-องกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ได8เข8าร<วมการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนR (ITA Online) 

ได8รับการประเมินจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษข้ันพ้ืนฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำป?งบประมาณ 

2565 มีรายละเอียด โดยสรุป ดังน้ี 

1. ข้ันเตรียมการ 

 1.1 ส<งผู8แทนเข8าร<วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร<วมมือในการต<อต8านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม<บทบูรณาการป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป? 

(พ.ศ.2560-2579) ประกอบด8วย  

1) ผู8รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียน   

2) ผู8รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลนR  
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 1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใช8ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

และแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของโรงเรียนประจำป?งบประมาณ 2565  

2. การปฏิบัติการ 

 2.1 ดำเนินการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต8านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ไปปรับใช8ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 2.2 ดำเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข8อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร<งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.5 รับการติดตามและให8คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรม และความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.6 รับการประเมินคุณธรรม และความโปร<งใสในการดำเนินงานของสภานศึกษาออนไลนR (ITA Online) 

จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ  

 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ไปปรับใช8ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 3.3 รายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2565 
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 การวิเคราะห:ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน: 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โรงเรียนบ;านเพ้ียฟานโนนตุ"น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเป\นหน<วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล8ว 

ยังเป\นหน<วยงานท่ีนำเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได8รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐ 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Awards) 

ในฐานะหน<วยงานท่ีได8นำการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ื

อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร<งใสในหน<วยงานจนประสบความสำเร็จ 

โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 225 เขต 

มาอย<างต<อเน่ือง 

ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได8พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบ

บออนไลนR โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด8วยระบบ ITA Online 

เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข8อมูล รวดเร็วในการวิเคราะหRและประมวลผล 

โปร"งใสตรวจสอบได8ด8วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ด8านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษา ท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข8อมูล 

ให8เป\นแบบออนไลนRเต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ได8ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในคร้ังน้ีให8ง<ายต<อการใช8งาน ลดความยุ<งยาก 

ซับซ8อนในการนำเข8าข8อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู8ท่ีเก่ียวข8อง 

นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนบ;านเพ้ีย

ฟานโนนตุ"น ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยังถูกกำหนดเป3นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส"วนของการประเมิน 
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การกำกับดูแลการทุจริตของผู;บริหารองค:การอีกด;วย   

 เกณฑ:การประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน: (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑRการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน 

ได8ให8ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑRการประเมินให8เกิดการสนับสนุนต<อการยกระดับ 

ค<าคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได8อย<างเป\นรูปธรรม 

โดยได8ศึกษาข8อมูลจากผลการวิจัย เร่ือง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู<การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให8สูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกล<าวได8สังเคราะหRประเด็นการสำรวจของแต<ละแหล<งข8อมูลท่ีองคRกร 

ความโปร<งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช8ในการประเมินดัชนีการรับรู8การทุจริต 

ประกอบกับการศึกษาข8อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให8เกิดความต<อเน่ืองกับเกณฑRการประเมินเดิม 

และการเช่ือมโยงกับเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเก่ียวข8อง ทำให8เกณฑRการประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด8าน 

ซ่ึงเก่ียวข8องกับคุณธรรม ความโปร<งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต 

ทางอ8อมรวมไปถึงบริบทแวดล8อมท่ีเก่ียวข8องกับการทุจริต ซ่ึงจะเป\นประโยชนRต<อหน<วยงานในการนำไปสู<การ 

ปรับปรุงแก8ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน<วยงานภาครัฐ  

และส<งผลต<อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได8 โดยจำแนกออกเป\น 10 ตัวช้ีวัด ได8แก< 

 1) การปฏิบัติหน8าท่ี 

 2) การใช8งบประมาณ 

 3) การใช8อำนาจ 

 4) การใช8ทรัพยRสินของราชการ 

 5) การแก8ไขปcญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเป�ดเผยข8อมูล 

 10) การป-องกันการทุจริต 
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  เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน: (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เคร่ืองมือท่ีใช8ในการประเมิน จำแนกออกเป\น 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1) แบบวัดการรับรู;ของผู;มีส"วนได;ส"วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคRเพ่ือเป\นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส<วนได8ส<วนเสียภายในท่ีมีต<อหน<วยงานตนเอง 

ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน8าท่ี การใช8งบประมาณ การใช8อำนาจ การใช8ทรัพยRสินของราชการ 

และการแก8ไขปcญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู;ของผู;มีส"วนได;ส"วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) 

มีวัตถุประสงคRเพ่ือเป\นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส<วนได8ส<วนเสียภายนอกท่ีมีต<อหน<วยงานท่ีประเมิน 

ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปvดเผยข;อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคRเพ่ือเป\นการประเมินระดับการเป�ดเผยข8อมูลต<อสาธารณะของหน<วยงาน 

เพ่ือให8ประชาชนท่ัวไปสามารถเข8าถึงได8 ในตัวช้ีวัดการเป�ดเผยข8อมูล และการป-องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ;านเพ้ียฟานโนนตุ"น 

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได8คะแนน...............  ซ่ึงถือว<ามีคุณธรรมและความโปร<งใส 

ในการดำเนินงานอยู<ใน ระดับ ...................  

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

เป\นรายตัวช้ีวัด ซ่ึงได8จากการสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ผู8รับบริการหรือผู8มีส<วนได8ส<วนเสียของโรงเรียน 

และจากเอกสารหลักฐานการเป�ดเผยข8อมูลผ<านทางเว็บไซตRของโรงเรียน เรียงตามลำดับคะแนนได8 ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ<าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ<าน 

B Good 75.00 – 84.99 ไม<ผ<าน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม<ผ<าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม<ผ<าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม<ผ<าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม<ผ<าน 
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การนำผลการประเมิน ITA ไปสู"การปรับปรุงแก;ไขการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

เป\นรายตัวช้ีวัด พบว<าตัวช้ีวัดท่ีหน<วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให8ดีย่ิงข้ึน (มีคะแนนต่ำกว<าร8อยละ 85) มีดังน้ี 

(ให8ดูรายละเอียดของตัวช้ีวัดของโรงเรียนท่ีมีคะแนนต่ำ) ดังตัวอย<าง 

9.การเปvดเผยข;อมูล 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะต8องเป�ดเผยข8อมูลต<าง ๆ ของหน<วยงานให8สาธารณชนได8รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข8อมูลพ้ืนฐาน ได8แก< ข8อมูลพ้ืนฐาน ข<าวประชาสัมพันธR และการปฏิสัมพันธRข8อมูล 

(2) การบริหารงาน ได8แก< แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให8บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได8แก< 

แผนการใช8จ<ายงบประมาณประจำป? และการจัดซ้ือจัดจ8างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได8แก< นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑRการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 

(5) การส<งเสริมความโปร<งใสในหน<วยงาน ได8แก< การจัดการ 

เร่ืองร8องเรียนการทุจริต และการเป�ดโอกาสให8เกิดการมีส<วนร<วม 

ซ่ึงการเผยแพร<ข8อมูลในประเด็นข8างต8นแสดงถึงความโปร<งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน<วยงาน 

  10. แนวทางการปGองกันการทุจริต 

   1) โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ต8องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีมีแนวทางสอดคล8องหรือสนับสนุนให8เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร<งใสของ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   2) โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ต8องดำเนินการเพ่ือป-องกันการทุจริต ได8แก< เจตจำนงสุจริต 

ของผู8บริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป-องกันการทุจริต การเสริมสร8างวัฒนธรรมองคRกร 

และแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 

3) โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ต8องวิเคราะหRผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใส  

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนR ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยวิเคราะหRแต<ละตัวช้ีวัด ยกตัวอย<างเช<น ประเด็นท่ีเป\นข8อบกพร<องหรือจุดอ<อนตัวช้ีวัดท่ีจะต8องแก8ไขโดยเร<งด<วน 

ประเด็นท่ีจะต8องพัฒนาให8ดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะหRไปสู<การปฏิบัติของหน<วยงานให8สอดคล8องกับตัวช้ีวัด 

เป\นต8น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป-องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 

เพ่ือขับเคล่ือนการส<งเสริมคุณธรรมและความโปร<งใสภายในหน<วยงานให8ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล8องตามผลการวิเคราะหRผล 

การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต<าง ๆ ยกตัวอย<างเช<น การกำหนดผู8รับผิดชอบหรือผู8ท่ีเก่ียวข8อง 

การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให8นำไปสู<การปฏิบัติและการรายงานผล 

เป\นต8น 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริต โรงเรียนบ;านเพ้ียฟานโนนตุ"น ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีแนวทางและข้ันตอนดังต<อไปน้ี 

 1. ทบทวนข8อมูลและบริบทท่ีเก่ียวข8อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น  ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยใช8กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต<อ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1 เพ่ือพิจารณาให8ความเห็นชอบให8 

โรงเรียนถือปฏิบัติ 
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ส"วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข;อง 

สำหรับประเทศไทยได8กำหนดทิศทางการป-องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคล8องกับสถานการ

ณRทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และความรุนแรง รวมถึงการสร8างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด8วยความซ่ือสัตยRสุจริตของคนในสังคม 

ท้ังน้ี สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคRกรหลักด8านการดำเนินงานป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมท้ังบูรณาการการทำงานด8านการต<อต8านการทุจริตเข8ากับทุกภาคส<วน 

ดังน้ัน สาระสำคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มีดังน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรRชาติระยะ 20 ป?  

3. แผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติ  

   ประเด็น การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสู<ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธR จันทรRโอชา ท่ีแถลงต<อสภานิติบัญญัติแห<งชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ด8านจะเป\นเคร่ืองมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด8านต<อต8านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให8เป\นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 

หน8าท่ีของประชาชนชาวไทยว<า 

“...บุคคลมีหน8าท่ี ไม<ร<วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได8ว<าเป\นคร้ังแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญได8กำหนดให8การป-องกันและปราบปรามการทุจริตเป\นหน8าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากน้ี 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน8าท่ีของรัฐว<า “รัฐต8องส<งเสริม สนับสนุน และให8ความรู8แก<ประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให8มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป-องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล<าวอย<างเข8มงวด 

รวมท้ังกลไกในการส<งเสริมให8ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส<วนร<วมในการรณรงคRให8ความรู8ต<อต8านการทุจริต 

หรือช้ีเบาะแส โดยได8รับความคุ8มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การบริหารราชการแผ<นดินรัฐต8องเสริมสร8างให8ประชาชนได8รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 
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ท่ีสำคัญ คือ ไม<เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ8านเมืองท่ีดี  

ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหน<วยงานของรัฐต8องเป\นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

โดยอย<างน8อยต8องมีมาตรการป-องกันมิให8ผู8ใดใช8อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน8าท่ี 

หรือกระบวนการแต<งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ8าหน8าท่ีของรัฐ 

และรัฐต8องจัดให8มีมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพ่ือให8หน<วยงานใช8เป\นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ8าหน8าท่ีในหน<วยงาน 

ซ่ึงต8องไม<ต่ำกว<ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล<าว การท่ีรัฐธรรมนูญได8ให8ความสำคัญต<อ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมน้ันสืบเน่ืองมาจากช<วงระยะเวลาท่ีผ<านมา 

ได8เกิดปcญหาท่ีเก่ียวข8องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย8ายแต<งต้ังท่ีไม<เป\นธรรม 

บังคับหรือช้ีนำให8ข8าราชการหรือเจ8าหน8าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม<ยึดม่ันในหลักผลประโยชนRแห<งรัฐ 

รวมถึงการมุ<งเน8นการแสวงหาผลประโยชนRให8กับตนเองรวมถึงพวกพ8องรัฐธรรมนูญ แห<งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

จึงได8มีความพยายามท่ีจะแสดงให8เห็นอย<างชัดเจนว<าต8องการสร8างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ<นดิ

นและเจ8าหน8าท่ีของรัฐต8องยึดม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว8 

 

ยุทธศาสตร:ชาติ ระยะ 20 ปp เป\นยุทธศาสตรRท่ียึดวัตถุประสงคRหลักแห<งชาติเป\นแม<บทหลัก 

เพ่ือเป\นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา 

การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป-าหมายของยุทธศาสตรRชาติ 

การบริหารราชการแผ<นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด8านการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

การสร8างความโปร<งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ<นดินของหน<วยงานภาครัฐ 

ทุกหน<วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรRชาติ (วิสัยทัศนRประเทศระยะ 20 ป?) และยุทธศาสตรRการพัฒนาระยะ 5 ป? 

เพ่ือให8บรรลุวิสัยทัศนR“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนเป\นประเทศพัฒนาแล8ว 

ด8วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู<การพัฒนาให8คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต<อการบ

รรลุซ่ึงผลประโยชนRแห<งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร8างรายได8ระดับสูงเป\นประเทศพัฒนาแล8ว 

และสร8างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป\นธรรม 

ประเทศสามารถแข<งขันได8ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรRชาติ ระยะ 20 ป? 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 
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 1. ด;านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร8างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยR 

ทรงเป\นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรRรัปช่ัน สร8างความเช่ือม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร8อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง 

ชายแดนและชายฝc�งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร<วมมือระหว<างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธRกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป-องกันและแก8ไขปcญหาความม่ันคงรูปแบบใหม< 

 (5) การพัฒนาเสริมสร8างศักยภาพการผนึกกำลังป-องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร8อยภายในประเทศ 

สร8างความร<วมมือกับประเทศเพ่ือนบ8านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร8อมแห<งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล8อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข8องจากแนวด่ิงสู<แนวระนาบมากข้ึน 

 

 2. ด;านการสร;างความสามารถในการแข"งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส<งเสริมการค8า การลงทุน พัฒนาสู<ชาติการค8า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร8างฐานการผลิตเข8มแข็ง ย่ังยืน 

และส<งเสริมเกษตรกรรายย<อยสู<เกษตรย่ังยืนเป\นมิตรกับ ส่ิงแวดล8อม 

 (3) การพัฒนาผู8ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู8ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู<สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนยRกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน ด8านการขนส<ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร8างความเป\นหุ8นส<วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส<งเสริมให8ไทยเป\นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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 3. ด;านการพัฒนาและเสริมสร;างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช<วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู8ให8มีคุณภาพเท<าเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝcงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค<านิยมท่ีพึงประสงคR  

 (4) การสร8างเสริมให8คนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสร8างความอยู<ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 

 4. ด;านการสร;างโอกาสความเสมอภาค และเท"าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร8างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล8อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต<อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร8างความเข8มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข8มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให8เป\นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

 5. ด;านการสร;างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับส่ิงแวดล;อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษR ฟ ¡นฟูและป-องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให8มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ<มน้ำ เน8นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย<างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช8พลังงานท่ีเป\นมิตรกับส่ิงแวดล8อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป\น มิตรกับส่ิงแวดล8อม  

 (5) การร<วมลดปcญหาโลกร8อนและปรับตัวให8พร8อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช8เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรRและนโยบายการคลัง เพ่ือส่ิงแวดล8อม 

 

 6. ด;านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร8าง บทบาท ภารกิจของหน<วยงาน ภาครัฐ ให8มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต<าง ๆ  
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 (6) ให8ทันสมัย เป\นธรรมและเป\นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให8บริการประชาชนของหน<วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได8และรายจ<ายของภาครัฐ 

 

แผนแม"บทภายใต;ยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็น การต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดทำข้ึนภายใต8ความจำเป\นในการแก8ไขสถานการณRปcญหาการทุจริตของประเทศ 

ซ่ึงท่ีผ<านมาหน<วยงานท่ีเก่ียวข8องกับการป-องกันและปราบปรามการทุจริตได8มีความพยายามในการแก8ไขปcญหาการทุจ

ริตของประเทศ โดยได8ร<วมกันสร8างเคร่ืองมือ กลไก 

และกำหนดเป-าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด8านการป-องกันและปราบปรามการทุจริตให8เป\นไปในทิศทางเดียวกัน 

ซ่ึงการดำเนินงานดังกล<าวได8สร8างให8ทุกภาคส<วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข8ามามีส<วนร<วมในการป-องกันและปราบ

ปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน8าท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย<างไรก็ตาม ปcจจุบันประเทศไทย 

ยังคงประสบปcญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเน่ืองมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซ8อน 

ปcญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนRส<วนตนและส<วนรวม 

โดยสถานการณRปcญหาการทุจริตท่ีจำเป\นต8องได8รับการแก8ไขอย<างเร<งด<วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร<วมกระทำทุจริต 

ร<วมกันฉ8อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ<ท่ีต8องใช8งบประมาณมาก 

ทำให8รัฐและประเทศชาติได8รับความเสียหายอย<างร8ายแรง 

จากการสูญเสียงบประมาณแผ<นดินไปกับการทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ8อนต<อการตรวจสอบของหน<วยงานท่ีทำ

หน8าท่ีในการป-องกันและปราบปราม 

การทุจริต การแก8ไขปcญหาการทุจริตจึงมีความจำเป\นอย<างย่ิงท่ีจะต8องมีการกำหนดแนวทางในการป-องกันแก8ไข 

ปcญหาดังกล<าว   

 การจัดทำแผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติ ประเด็น การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได8ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรRชาติ 20 ป? เป\นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม<บทฯ มี 2 

แนวทางการพัฒนาหลัก ดังน้ี (1) การป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ<งเน8นการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการปลูกฝcงวิธีคิดในกลุ<มเป-าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ<นใหม<” 

ให8มีจิตสำนึกในความซ่ือสัตยRสุจริตเพ่ือสร8างพลังร<วมในการแก8ไขปcญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต<อไปในอนาคต

และการปรับ “ระบบ”โดยการสร8างนวัตกรรมการต<อต8านการทุจริต 

เพ่ือให8การดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐมีความโปร<งใส ตรวจสอบได8ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน 

เท<าทันพลวัตของการทุจริต ผ<านกระบวนการมีส<วนร<วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ8งข8อมูล และช้ีเบาะแส 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนำไปสู<การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน<วยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต 

มุ<งเน8นการเสริมสร8างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบท้ังในด8านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป\นธรรม 



17 
 

และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส<งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให8ได8ผลและ 

มีประสิทธิภาพ กำหนดเป-าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป? โดยใช8ดัชนีการรับรู8การทุจริต 

เป\นเป-าหมายในการดำเนินการของแผนแม<บทฯ 

 ซ่ึงได8กำหนดให8ประเทศไทยมีอันดับค<าคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริตในป? พ.ศ. 2580 

อยู<ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เปGาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร:ชาติ 

ยุทธศาสตร:ชาติด;านความม่ันคง 

2.3 กองทัพ หน<วยงานด8านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพร8อมในการป-องกันและแก8ไขปcญหาความม่ันคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด8านความม่ันคงเป\นท่ีช่ืนชมและได8รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว<างประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จท่ีเป\นรูปธรรมอย<างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร:ชาติด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 ภาครัฐมีความโปร<งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต;ยุทธศาสตร:ชาติ 

ยุทธศาสตร:ชาติด;านความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร8างกลไกท่ีสามารถป-องกันและขจัดสาเหตุของ 

ประเด็นปcญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 
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ยุทธศาสตร:ชาติด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปร<งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปGาหมาย ตัวช้ีวัด 

ค"าเปGาหมาย 

ปp 2561 - 

2565 

ปp 2566 – 

2570 

ปp 2571 - 

2575 

ปp 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอ

ดการทุจริตและป

ระพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู8 

การทุจริตของประเท

ศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยู<ในอันดับ 1 

ใน 54 

และ/หรือได8ค

ะแนนไม<ต่ำก

ว<า  50 

คะแนน 

อยู<ในอันดับ 1 

ใน 43 

และ/หรือได8ค

ะแนนไม<ต่ำก

ว<า   57 

คะแนน 

อยู<ในอันดับ 1 

ใน 

32และ/หรือไ

ด8คะแนนไม<ต<

ำกว<า  62 

คะแนน 

อยู<ในอันดับ 

1 ใน 20 

และ/หรือได8ค

ะแนนไม<ต่ำก

ว<า  73 

คะแนน 

 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต<าง ๆ ในสังคมร<วมมือกันในการป-องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยRสุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป\นธรรม และตรวจสอบได8 

4.6.4.    การบริหารจัดการการป-องกันและปราบปรามการทุจริตอย<างเป\นระบบแบบ 

            บูรณาการ 

 

 

เปGาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม"บทภายใต;ยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็น 

การต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย"อยของแผนแม"บทภายใต;ยุทธศาสตร:ชาติประเด็น การต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป-าหมายสำคัญของยุทธศาสตรRชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับการต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร<งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร8างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนR 

ส<วนบุคคลและประโยชนRส<วนรวมของบุคลากรภาครัฐให8เกิดข้ึน รวมท้ังสร8างจิตสำนึกและค<านิยมให8ทุกภาคส<วนต่ืนตัว 

ละอายต<อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส<วนร<วมต<อต8านการทุจริต 

พร8อมท้ังส<งเสริมสนับสนุนให8ภาคีองคRกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต<าง ๆ 
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มีส<วนร<วมในการสอดส<องเฝ-าระวัง ให8ข8อมูล 

แจ8งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐ และภาคส<วนอ่ืน ๆ 

โดยได8รับความคุ8มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติ 

ประเด็นน้ีได8กำหนดแผนย<อยไว8 2 แผน คือ 

1. แผนย"อยการปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป\นไปได8ของสถานการณRในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวข8องกับการป-องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให8เห็นภาพในมิติด8านต<าง ๆ เพ่ือเป\นแนวทางในการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระยะ 20 ป?ข8างหน8าน้ันต้ังอยู<บนแนวคิดพ้ืนฐานว<า 

ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต<อการทุจริตให8ความสนใจข<าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต<อประเทศ 

มีการแสดงออกซ่ึงการต<อต8านการทุจริตท้ังในชีวิตประจำวัน 

และการแสดงออกผ<านส่ือต<าง ๆ ประชาชนในแต<ละช<วงวัยจะได8รับกระบวนการกล<อมเกลาทางสังคมว<าการทุจริต 

ถือเป\นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให8เกิดความเสียหายต<อประเทศแล8ว ยังเป\นพฤติกรรมท่ี 

ไม<ได8รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำให8สามารถแยกแยะระหว<างผลประโยชนRส<วนตน 

กับผลประโยชนRส<วนรวมได8 วัฒนธรรมทางสังคมจะหล<อหลอมให8ประชาชนจะไม<กระทำการทุจริตเน่ืองจากมี 

ความละอายต<อตนเองและสังคม และไม<ยอมให8ผู8อ่ืนกระทำการทุจริตอันส<งผลให8เกิดความเสียหายต<อสังคม 

ส<วนรวมด8วย และจะเกิดการรวมกลุ<มกันทางสังคมเพ่ือก<อให8เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต<อการกระทำ 

รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต<อต8านการทุจริตอย<างเข8มข8น 

ผ<านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการเข8าสู<อำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท8องถ่ิน 

ประชาชนจะให8ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมาก 

ข้ึน เป\นแรงกดดันให8รัฐบาลต8องบริหารประเทศอย<างสุจริตและโปร<งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล 

ไม<สามารถเป\นช<องทางในการแสวงหาผลประโยชนRโดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ี 

เข8มข8นมากข้ึน  

อย<างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ป?ข8างหน8า การทุจริตน<าจะทวีความรุนแรง ซับซ8อน 

และยากแก<การตรวจสอบมากย่ิงข้ึนอันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก8าวหน8าอย<างรวดเร็ว 

ของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริตท่ีผู8กระทำการทุจริตหาช<องทางการทุจริตท่ียากแก<การตรวจสอบมากย่ิงข้ึน 

แต<สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวต<อต8านและตรวจสอบการทุจริตมากย่ิงข้ึน จึงอาจจะทำให8แนวโน8มการทุจริตลดลง 

ส<งผลให8กระบวนการป-องกันการทุจริตย่ิงทวีความสำคัญโดยต8องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป-องกันการทุ

จริตให8เท<าทันต<อพลวัตของการทุจริตเพ่ือให8สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได8อย<างเท<าทันไม<ก<อให8เกิดความเสียหายต<อ

ประเทศควรมุ<งเน8นการพัฒนากลไกและกระบวนการป-องกันการทุจริตให8มีความเข8มแข็งและมีประสิทธิภาพใน 

ทุกหน<วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับองคRกร   

โดยสร8างจิตสำนึกและค<านิยมให8ทุกภาคส<วนต่ืนตัวและละอายต<อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

ส<งเสริมสนับสนุนให8ภาคีองคRกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข<ายต<าง ๆ  
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สอดส<องเฝ-าระวัง ให8ข8อมูลและร<วมตรวจสอบการดำเนินการของหน<วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม 

โดยมีการวางมาตรการคุ8มครองพยานและผู8ท่ีเก่ียวข8องเพ่ือเป\นการสร8างภูมิคุ8มกันต<อปcญหาการทุจริตและสร8างพลัง 

ร<วมในการแก8ไขปcญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบพร8อมท้ังสร8างวัฒนธรรมต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให8หน<วยงานภาครัฐและทุกภาคส<วนดำเนินงานอย<างโปร<งใส 

เพ่ือเสริมสร8างคุณธรรม ความสุจริตและความซ่ือสัตยR ความโปร<งใส และเป\นธรรม  

นอกจากน้ี ต8องกำหนดให8มีการลงโทษผู8กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย<างจริงจังและ 

รวดเร็วเป\นการป-องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให8เท<าทันต<อพลวัตของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป3นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝ�ง 

และหล"อหลอมวัฒนธรรมในกลุ"มเด็กและเยาวชนทุกช"วงวัย ทุกระดับ มุ<งเน8นการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป\นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได8ว<าส่ิงใด 

เป\นประโยชนRส<วนตน ส่ิงใดเป\นประโยชนRส<วนรวม มีความละอายต<อการกระทำความผิด ไม<เพิกเฉยอดทน 

ต<อการทุจริต และเข8ามามีส<วนร<วมในการต<อต8านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส<งเสริมการสร8างวัฒนธรรม 

และค<านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู<การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค<านิยมท่ียึดประโยชนRสาธารณะมากกว<าประโ

ยชนRส<วนตน และต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส<งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 

ผ<านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต8องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ต้ังแต<ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให8มีความเป\นพลเมืองเต็มข้ัน 

สามารถทำหน8าท่ีความเป\นพลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยRสุจริต 

มีความรับผิดชอบต<อส<วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส"งเสริมการปฏิบัติหน;าท่ีของข;าราชการและเจ;าหน;าท่ีของรัฐให;�มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีส"อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน8าท่ีราชการอย<างเป�ดเผย โปร<งใส ถูกต8องเป\นธรรม 

ไม<คดโกง 

รู8จักแยกแยะเร่ืองส<วนตัวออกจากหน8าท่ีการงาน การสร8างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ตลอดจนการสร8างจิตสำนึกและค<านิยมในการต<อต8านการทุจริตให8แก<บุคลากรขององคRกร 

โดยการสนับสนุนให8ข8าราชการและเจ8าหน8าท่ีรัฐเข8ามา 

มีส<วนร<วมเป\นเครือข<ายต<อต8านการทุจริตในหน<วยงานภาครัฐ เพ่ือส<งเสริมการมีส<วนร<วมในการเฝ-าระวัง สอดส<อง 

ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ8งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให8�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได8 โดยมีมาตรการสนับสนุน 

และคุ8มครองผู8แจ8งเบาะแส 

3) พัฒนาค"านิยมของนักการเมืองให;มีเจตนารมณ:ท่ีแน"วแน"ในการทำตนเป3นแบบอย"าง 

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย:สุจริต เห็นแก"ประโยชน:ส"วนรวม เน่ืองจากผู8บริหารประเทศ/ท8องถ่ิน/ชุมชน 

ต8องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว<ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเป\นต8นแบบแก<ประชาชน เด็ก เยาวชน 
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และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล8ว ผู8บริหารประเทศต8องมีคุณสมบัติ 

ทางจริยธรรมด8วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู8ดำรงตำแหน<งทางการเมืองเพ่ือสร8างนักการเมือง 

ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน"วยงานภาครัฐ มุ<งเน8น 

การสร8างนวัตกรรมการต<อต8านการทุจริตอย<างต<อเน่ือง 

เพ่ือสนับสนุนให8การดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐมีความโปร<งใส ตรวจสอบได8ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน 

และมีความเท<าทันต<อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ เพ่ือสร8างความโปร<งใส 

มุ<งเน8นการสร8างนวัตกรรมและมาตรการในการต<อต8านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท<าทัน 

ต<อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด8านการทุจริต เพ่ือให8หน<วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก<อให8�เกิดการทุจริต 

และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป-องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ<ของรัฐ

และรัฐวิสาหกิจต้ังแต< 

ข้ันวางแผนก<อนดำเนินงาน ข้ันระหว<างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร;างองค:กรท่ีเอ้ือต"อการลดการใช;ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจ;าหน;าท่ี เช<น การนำระบบเทคโนโลยีเข8ามาใช8แทนการใช8ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การสร8างมาตรฐานท่ีโปร<งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ 

ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ด8วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได8 ปรับปรุงแก8ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข8องเพ่ือลดการใช8ดุลพินิจของ 

ผู8มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร8างความโปร<งใสในการบริการข8อมูลภาครัฐท้ังระบบ 

โดยการพัฒนาระบบข8อมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑR กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเข8าถึงข8อมูล 

รวมถึงข8อมูลการจัดซ้ือจัดจ8างและการใช8งบประมาณของหน<วยงานภาครัฐ เพ่ือส<งเสริมการเข8าถึงข8อมูลสาธารณะ 

สร8างความโปร<งใส และส<งเสริมให8มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 

ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเป�ดโอกาสให8ประชาชนเข8ามามีส<วนร<วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ8างและการดำเนินการภ

าครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน 

รวมถึงส<งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร<วมเฝ-าระวัง 

และป-องกันการทุจริตคอรRรัปช่ันท่ีมีอยู<ใกล8ตัว 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ8มครองผู8ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร8างความเช่ือม่ันและม่ันใจให8กับผู8ให8เบาะแส 
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เปGาหมายและตัวช้ีวัด 

เปGาหมาย ตัวช้ีวัด 

ค"าเปGาหมาย 

ปp 2561 - 

2565 

ปp 2566 – 

2570 

ปp 2571 - 

2575 

ปp 2576 - 

2580 

1. 
ประชาชนมีวัฒน
ธรรม 
และพฤติกรรมซ่ื
อสัตยRสุจริต 

ร8อยละของเด็กและเยาว
ชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันควา
มซ่ือสัตยRสุจริต 

ร8อยละ 50 ร8อยละ 60 

 

ร8อยละ 70 ร8อยละ 80 

ร8อยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมค<านิยมสุจ
ริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต<อต8านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร8อยละ 50 ร8อยละ 60 

 

ร8อยละ 70 ร8อยละ 80 

ร8อยละของหน<วยงานท่ีผ<
านเกณฑRการประเมิน 
ITA  

ร8อยละ 80  

(85 
คะแนนข้ึนไป) 

ร8อยละ 100 

(85 
คะแนนข้ึนไป) 

ร8อยละ 90 

(90 
คะแนนข้ึนไป) 

ร8อยละ 100 

(90 
คะแนนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

เปGาหมาย ตัวช้ีวัด 

ค"าเปGาหมาย 

ปp 2561 - 

2565 

ปp 2566 – 

2570 

ปp 2571 - 

2575 

ปp 2576 - 

2580 

2. 
คดีทุจริตและปร
ะพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตในภา
พรวม 

ลดลงร8อยละ 
10 

ลดลงร8อยละ 
50 

ลดลงร8อยละ 
70 

ลดลงร8อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตรายห
น<วยงาน 

  - 
จำนวนข8อร8องเรียนเ

ลดลงร8อยละ 
10 

ลดลงร8อยละ 
50 

ลดลงร8อยละ 
70 

ลดลงร8อยละ 
80 
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จ8าหน8าท่ีภาครัฐท่ีถู
กช้ีมูลเร่ืองวินัย 
(ทุจริต)  

  - 
จำนวนข8อร8องเรียน
เจ8าหน8าท่ีภาครัฐท่ีถู
กช้ีมูลว<ากระทำการ
ทุจริต 

ลดลงร8อยละ 
10 

ลดลงร8อยละ 
50 

ลดลงร8อยละ 
70 

ลดลงร8อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตท่ีเก่ียว
ข8องกับผู8ดำรงตำแหน<ง
ทางการเมือง 

ลดลงร8อยละ 
25 

ลดลงร8อยละ 
50 

ลดลงร8อยละ 
80 

ลดลงร8อยละ 
90 

 

2. แผนย"อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป-าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตจะต8องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต8องมีความทันสมัย 

การบังคับใช8กฎหมายและการดำเนินคดีจะต8องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให8คดีความมีปริมาณลดลง 

แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ จึงควรมุ<งเน8นการส<งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข8องในการปราบปรามการทุจริต 

อย<างต<อเน่ือง ให8มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม< 

เพ่ือสนับสนุนให8การบังคับใช8กฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และมุ<งทำให8ผู8กระทำความผิดได8รับการดำเนินคดี 

และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย<างรวดเร็วและเป\นรูปธรรมเพ่ือให8สังคมเกิดความเกรงกลัวต<อการทุจริต 

ควบคู<ไปกับการปรับปรุงระบบข8อมูลเร่ืองร8องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว<างหน<วยงานต<อต8านการทุจริตท่ีเก่ียวข8องเพ่ือเพ่ิมป

ระสิทธิภาพในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรับกระบวนการทำงานด8านการปราบปรามการทุจริตเข8าสู<ระบบดิจิทัลมาใช8ในกระบวนการทำงาน 

ด8านการปราบปรามการทุจริตให8ได8มาตรฐานสากลและเป\นมาตรฐานเดียวกัน 

ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข8อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยRสินและหน้ีสินท่ีทันสมัย 

เท<าทันต<อการบิดเบือนทรัพยRสิน 

และหน้ีสิน รวมท้ังบูรณาการข8อมูลกับหน<วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต<าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต8อง 

ของทรัพยRสินและหน้ีสิน 
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 

ปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ีล<าช8าของหน<วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให8มีความรวดเร็ว 

และกระชับมากข้ึนเพ่ือให8การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู8กระทำความผิดเม่ื

อคดีถึงท่ีสุดเป\นไปอย<างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป\นท่ีประจักษRของประชาชน อาทิ 

การบูรณาการประสานงานคดีท่ีเก่ียวข8องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการ 

ท่ีล<าช8าและซ้ำซ8อนกันของหน<วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให8มีความรวดเร็ว 

การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข8อมูลระหว<างหน<วยงานปราบปรามการทุจริตให8เข8าถึงง<ายและมีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเก่ียวข8องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกั

บทรัพยRสินหรือผู8กระทำความผิดต<อตำแหน<งหน8าท่ีหรือทุจริตต<อหน8าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให8การติดตามยึดคืน

ทรัพยRสินเป\นไปอย<างมีประสิทธิภาพเพ่ือป-องกันการยักย8าย ถ<ายเททรัพยRสินท่ีได8มาโดยมิชอบ 

ไม<ให8เกิดความเสียหายข้ึน 

รวมท้ังการพัฒนาเครือข<ายความร<วมมือกับหน<วยงาน/องคRกรต<อต8านการทุจริตและองคRกรเอกชนในระดับนานาชาติ 

เพ่ือสนับสนุนข8อมูลและองคRความรู8ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข8ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค:ความรู;ด;านการปราบปรามการทุจริต 

โดยการจัดทำระบบฐานข8อมูลองคRความรู8ด8านการปราบปรามการทุจริต 

โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู8เช่ียวชาญของหน<วยงานต<าง ๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือให8เจ8าหน8าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต<ละหน<วยงานได8ศึกษาและมีสมรรถนะและความรู8ท่ีเป\นมาตรฐาน 

การพัฒนาสมรรถนะและองคRความรู8เชิงสหวิทยาการของเจ8าหน8าท่ี 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให8มีความรู8/ทักษะ/ขีดความสามารถ 

ท่ีเป\นมาตรฐานและเท<าทันต<อพลวัตของการทุจริต 

เปGาหมายและตัวช้ีวัด 

เปGาหมาย ตัวช้ีวัด 

ค"าเปGาหมาย 

ปp 2561 - 

2565 

ปp 2566 – 

2570 

ปp 2571 - 

2575 

ปp 2576 - 

2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป\นธรรม โปร<งใส 
ไม<เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 

ทุจริต 

ท่ีจำเป\นต8องขอขยายร

ะยะเวลาเกินกว<ากรอบ

เวลาปกติ 

ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไม<เกินร8อยละ 

25 

ไม<เกินร8อยละ 

20 

ไม<เกินร8อยละ 

15 

ไม<เกินร8อยละ 

10 
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จำนวนคดีอาญา 

ท่ีหน<วยงานไต<สวน 

คดีทุจริตถูกฟ-องกลับ 

ไม<เกินร8อยละ 

4  

ของจำนวนคดี

ท่ีส<งฟ-อง 

ไม<เกินร8อยละ 

3 

ของจำนวนคดี

ท่ีส<งฟ-อง 

ไม<เกินร8อยละ 

2  

ของจำนวนคดี

ท่ีส<งฟ-อง 

ไม<เกินร8อยละ 

1 

ของจำนวนคดี

ท่ีส<งฟ-อง 

 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตรRท่ี 6 

การบริหารจัดการภาครัฐ การป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรRน้ี  

ได8กำหนดกรอบ แนวทางการการป-องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรRรัปชัน มุ<งเน8นการส<งเสริม 

และพัฒนาปลูกฝcงค<านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนRให8คนมีความตระหนัก 

มีความรู8เท<าทันและมีภูมิต8านทาน 

ต<อโอกาสและการชักจูงให8เกิดการทุจริตคอรRรัปชันและมีพฤติกรรมไม<ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส<วน ในสังคมได8เข8ามามีส<วนร<วมในการป-องกันและปราบรามการทุจริต 

และมุ<งเน8นให8เกิดการส<งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป\นการตัดวงจรการทุจริตระหว<างนักการเมือง 

ข8าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังน้ี  

การบริหารงานของส<วนราชการต8องมีความโปร<งใสและตรวจสอบได8 
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 โมเดลประเทศไทยสู"ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน (Thailand 4.0) 

เป\นโมเดลท่ีน8อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป\นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป\น 

2 ยุทธศาสตรRสำคัญ คือ (1) การสร8างความเข8มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) 

การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตรR การสร8างความเข8มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน8นการปรับเปล่ียน 4 

ทิศทางและเน8นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค<าของมนุษยR (Human 

Wisdom) ด8วยการพัฒนาคนไทยให8เป\น “มนุษยRท่ีสมบูรณR” ผ<านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศนR 

การเรียนรู8เพ่ือเสริมสร8างแรงบันดาลใจบ<มเพาะความคิดสร8างสรรคR ปลูกฝcงจิตสาธารณะ 

ยึดประโยชนRส<วนรวมเป\นท่ีต้ังมีความซ่ือสัตยR สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน8นการสร8างคุณค<าร<วม และค<านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเป?�ยมสุข 

(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันทR (Harmony)  
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 ยุทธศาสตร:ชาติว"าด;วยการปGองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน: 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต8านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร8างวัฒนธรรมต<อต8านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส<วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให8มีมาตรฐานสากล 

เปGาประสงค:เชิงยุทธศาสตร: 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว<าร8อยละ 50 

วัตถุประสงค:หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร<วมต8านการทุจริตในวงกว8าง 

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ<งต8านการทุจริตในทุกภาคส<วน 

3) การทุจริตถูกยับย้ังอย<างเท<าทันด8วยนวัตกรรมกลไกป-องกันการทุจริต 

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช8กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป\นธรรม และได8รับความร<วมมือ 

จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค<าคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร:หลัก 

ยุทธศาสตรRมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด8านการป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรRการดำเนินงานหลักออกเป\น 6 ยุทธศาสตรR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 1 “สร;างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต” 

เป\นยุทธศาสตรRท่ีมุ<งเน8นให8ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให8เกิดภาวะท่ี “ไม<ทนต<อ 

การทุจริต” โดยเร่ิมต้ังแต<กระบวนการกล<อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช<วงวัยต้ังแต<ปฐมวัย 

เพ่ือสร8างวัฒนธรรมต<อต8านการทุจริต และปลูกฝcงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยR สุจริต 

เป\นการดำเนินการผ<านสถาบันหรือกลุ<มตัวแทน 

ท่ีทำหน8าท่ีในการกล<อมเกลาทางสังคมให8มีความเป\นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือส<วนรวม และเสริมสร8างให8ทุกภาคส<วนมีพฤติกรรมท่ีไม<ยอมรับและต<อต8านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรRท่ี 1 กำหนดกลยุทธRและแนวทางตามกลยุทธRดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 1 สร;างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. 

ปรับฐานความคิดทุกช<วงวัยต้ังแต<

ปฐมวัยให8สามารถแยกระหว<างผ

ลประโยชนRส<วนตัวและผลประโย

ชนRส<วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 

และรูปแบบการป-องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว<างผลประโยชนRส<ว

นตัวและผลประโยชนRส<วนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พัฒนา 

หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และมีการประกาศใช8อย<างจริงจัง 

2. 

ส<งเสริมให8มีระบบและกระบวนก

ารกล<อมเกลาทางสังคมเพ่ือต8าน

ทุจริต 

2.1 กล<อมเกลาทางสังคมในทุกช<วงวัยต้ังแต<ปฐมวัย เพ่ือสร8างพลเมืองท่ีดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู8สำหรับทุกช<วงวัยต้ังแต<ปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใช8เคร่ืองมือการส่ือสารทางสังคมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5 

การเสริมบทบาทการกล<อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองคRกรวิชาชี

พ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป\นเคร่ืองมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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3. 

ประยุกตRหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ

อเพียงเป\นเคร่ืองมือต8านทุจริต 

3.1 

นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช8ในการกล<อมเกลาทางสังคมและการ

ปฏิบัติงานต<อต8านการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 

และรูปแบบการป-องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใ

นการเรียนการสอนในทุกระดับ 

3.3 

พัฒนาระบบและจัดการองคRความรู8การป-องกันการทุจริตตามแนวทางปรัช

ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. 

เสริมพลังการมีส<วนร<วมของชุมช

น (Community) 

และบูรณาการทุกภาคส<วนเพ่ือต<

อต8านการทุจริต 

4.1 สร8างชุมชนเฝ-าระวัง ต<อต8านทุจริต 

4.2 

สร8างความต่ืนตัวในการแสดงออกต<อเหตุการณRทางสังคมท่ีผิดต<อจริยธรรม

ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให8เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 

Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข8อเท็จจริงและเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส<วนเพ่ือต<อต8านการทุจริต 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร:ท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต"อต;านการทุจริต” 
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จากสถานการณRความขัดแย8งในสังคมไทยในห8วงระยะกว<าทศวรรษท่ีผ<านมา 

จะเห็นได8ว<าประชาชนทุกกลุ<มทุกฝ¥ายต<างมีข8อเรียกร8องท่ีสอดคล8องร<วมกันประการหน่ึงคือการต<อต8านการทุจริตของรั

ฐบาลและเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ<มทุกฝ¥ายท่ีไม<ยอมรับและไม<อดทนต<อการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไม<ว<าจะเป\นรัฐบาลใดก็ตาม 

ย<อมสะท8อนให8เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน<วแน<ของประชาชนไทยทุกกลุ<มทุกฝ¥ายท่ีต8องการให8การบริหารราชก

ารแผ<นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีรัฐเป\นไปด8วยความโปร<งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังน้ัน เพ่ือเป\นการสนองตอบต<อเจตจำนงทางการเมืองในการต<อต8านการทุจริตอันแน<วแน<ของประชาชน 

จึงได8กำหนดให8มียุทธศาสตรRการนำเจตจำนงทางการเมืองในการต<อต8านการทุจริตไปสู< 

การปฏิบัติอย<างเป\นรูปธรรมและสอดคล8องเป\นหน่ึงเดียวกันโดยเป\นยุทธศาสตรRท่ีมุ<งเน8นให8ประชาชนและรัฐบาล 

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเร่ืองการต<อต8านการทุจริตไปสู<การปฏิบัติอย<างเป\นรูปธรรมและสอดคล8อง 

เป\นหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตรRท่ี 2 กำหนดกลยุทธR และแนวทางตามกลยุทธR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต"อต;านการทุจริต 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. 

พัฒนากลไกการกำหนดให8นักกา

รเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือ

งในการต<อต8านการทุจริตต<อสาธ

ารณชน 

1.1 

กำหนดให8นักการเมืองต8องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต<อต8านการทุ

จริตต<อสาธารณชนก<อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก<อนดำรงตำแหน<งทางการเ

มือง 

1.2 

กำหนดให8พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรร

คการเมืองในการต<อต8านการทุจริตและเผยแพร<ให8แก<ประชาชน 

2. 

เร<งรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของนักการเมืองแล

ะเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมของนักการเมืองและเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจ8าหน8าท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

3. 

สนับสนุนให8ทุกภาคส<วนกำหนด

3.1 ศึกษาและวิเคราะหRแนวทางการกำหนดกลยุทธRและมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต<อต8านการทุจริต 

ท้ังในระดับชาติและท8องถ่ิน 
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กลยุทธRและมาตรการสำหรับเจต

จำนงในการต<อต8านการทุจริต 

3.2 ประสานความร<วมมือระหว<างภาคส<วนต<าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธR 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป-องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การส<งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณด8านการป-องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให8ได8รั

บการจัดสรรงบประมาณรายจ<าย

ประจำป?ท่ีมีสัดส<วนเหมาะสมกับ

การแก8ปcญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหRแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ด8านการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด8านการป-องกัน 

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส<งเสริมการจัดต้ังกองทุน 

ต<อต8านการทุจริตสำหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐให8การสนับสนุนทุนต้ังต8น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต<อต8านการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต<อต8านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 

6. 

ประยุกตRนวัตกรรมในการกำกับดู

แลและควบคุมการดำเนินงานตา

มเจตจำนงทางการเมืองของพรร

คการเมืองท่ีได8แสดงไว8ต<อสาธาร

ณะ 

6.1 กำหนดให8พรรคการเมืองต8องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 

และการใช8งบประมาณต<อนโยบายน้ัน ๆ ก<อนท่ีจะจัดให8มีการเลือกต้ัง 

6.2 จัดทำระบบฐานข8อมูลแนวทาง/มาตรการในการป-องกันการทุจริต 

ในแต<ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได8หาเสียงไว8กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร:ท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป\นปcญหาท่ีพบมากข้ึนในปcจจุบัน ก<อให8เกิดผลเสียต<อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย<างมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผ<านมาพบว<าการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใช8ช<องว<างทางกฎหมายเข8าแสวงหาประโยชนRส<วนตน โดยพบต้ังแต<ข้ันตอนการกำหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใช8อำนาจอย<างไม<โปร<งใส ยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 

3 

จึงได8กำหนดให8มียุทธศาสตรR “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป\นยุทธศาสตรRท่ีมุ<งป-องกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ<านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร8างธรรมาภิบาลต้ังแต<เร่ิมข้ันก<อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ข้ันการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
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ข้ันการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ป-อนข8อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรRท่ี 3 กำหนดกลยุทธR และแนวทางตามกลยุทธR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. 

วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน

การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก<อตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพร<ข8อมูลข<าวสารท่ีเก่ียวข8องกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑRช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

1.6 

พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดช

อบต<อสังคม 

1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะหRความเส่ียงและการใช8จ<ายงบประมาณ 

1.8 เสริมสร8างความโปร<งใสในกระบวนการพิจารณาร<างกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข8อง 

1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู8ดำรงตำแหน<ง 

ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ¥าฝ นจริยธรรม หรือเป\น 

ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสร8างกลไกการตรวจสอบการใช8อำนาจของฝ¥ายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร8างความโปร<งใสในการนำนโยบาย 

ไปสู<การปฏิบัติ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. 

การรายงานผลสะท8อนการสกัดก้ั

นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 

Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข8อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส<งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 

และประชาชนให8เข8ามามีส<วนร<วมในการตรวจสอบ 
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4. ส<งเสริมให8มีการศึกษา 

วิเคราะหR ติดตาม และตรวจสอบ 

การทุจริตเชิงนโยบายในองคRกร 

ปกครองส<วนท8องถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะหR เพ่ือสร8างองคRความรู8ในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององคRกรปกครองส<วนท8องถ่ิน 

4.2 เผยแพร<องคRความรู8ในการดำเนินนโยบายอย<างโปร<งใส 

และไร8การทุจริตให8แก<องคRกรปกครองส<วนท8องถ่ิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร:ท่ี 4 “พัฒนาระบบปGองกันการทุจริตเชิงรุก” 
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ยุทธศาสตรRน้ีมุ<งเน8นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด8านการป-องกันการทุจริตของประเทศไทยให8มี 

ความเข8มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให8การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม<เกิดข้ึน 

โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด8านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร8างการปฏิบัติงาน 

ของหน<วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให8มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน 

ยุทธศาสตรRท่ี 4 กำหนดกลยุทธR และแนวทางตามกลยุทธR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 4 พัฒนาระบบปGองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 

ป-องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก8ไขปcญหาการทุจริตในแต<ละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว<างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข8ามา 

มีส<วนร<วมกับระบบการป-องกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป-องกัน 

การทุจริต 

2. สร8างกลไกการป-องกันเพ่ือ 

ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร8างกลไกป-องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 

2.2 นำข8อเสนอแนะจากกลไกป-องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตสู<การปฏิบัติ 

2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข8อเสนอแนะไปสู< 

การปฏิบัติ 

3. 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส

ารสนเทศเพ่ือลดปcญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช8ดุลยพินิจของเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป�ดโอกาสให8 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู8 และหาข8อมูลเก่ียวกับการป-องกัน 

การทุจริต (กำหนดเร่ืองท่ีประชาชนให8ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 

สาธารณะเชิงสร8างสรรคRเพ่ือ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม 

4.2 กำหนดแผนการติดต<อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหRและ 

บูรณาการระบบการประเมินด8าน 

คุณธรรมและความโปร<งใส 

ในการดำเนินงานของหน<วยงาน 

เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการ 

5.1 พัฒนาเกณฑRมาตรฐานการประเมินด8านคุณธรรมและความโปร<งใส 

ในการดำเนินงานของหน<วยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด8านคุณธรรมและความโปร<งใส 

ในการดำเนินงานของหน<วยงาน 
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ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู8 

การทุจริตของประเทศไทย 

6. สนับสนุนให8ภาคเอกชน 

ดำเนินการตามหลัก 

บรรษัทภิบาล 

6.1 ส<งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สร8างแรงจูงใจในการเป\นตัวอย<างองคRกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส<วนเก่ียวข8องกับการทุจริต 

อย<างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคRความรู8เชิงสร8างสรรคRของ 

บุคลากรด8านการป-องกัน 

การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด8านงานป-องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ให8มีความเป\นมืออาชีพและเป\นไปตามมาตรฐานสากล 

7.2 ต<อยอด ขยายผล องคRความรู8เชิงสร8างสรรคR สำหรับการป-องกัน 

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส<งเสริม 

การดำเนินการตามอนุสัญญา 

สหประชาชาติว<าด8วยการต<อต8าน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป-องกันเพ่ือต<อต8านการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ8าหน8าท่ีของรัฐให8รองรับ 

การป-องกันการทุจริต 

8.3 สร8างแนวทางการป-องกันการจัดซ้ือจัดจ8างและการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะหRข8อมูลข<าวสารเก่ียวกับ 

การทุจริต 
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ยุทธศาสตร:ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรRการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป\นยุทธศาสตรRท่ีมุ<งเน8น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต<าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให8สามารถดำเนินการ 

ได8อย<างรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล<าว 

จะมุ<งเน8นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป\นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช8กฎหมาย (Enforcement) 

การตัดสินคดีและลงโทษผู8กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร<วมกันของหน<วยงานต<าง ๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

และจะมีการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให8มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

ซ่ึงยุทธศาสตรRน้ีจะทำให8การปราบปรามการทุจริตเป\นไปอย<างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน คดีการทุจริต 

จะถูกดำเนินการอย<างรวดเร็ว และผู8กระทำการทุจริตจะได8รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต อันจะส<งผลให8คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได8ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรRท่ี 5 กำหนดกลยุทธRและแนวทางตามกลยุทธR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. 

ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร8องเรียนก

ารทุจริตให8มีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร8องเรียนของหน<วยงานต<อต8าน 

การทุจริตต<าง ๆ ให8มีความรวดเร็ว เข8าถึงได8โดยง<าย 

1.2 การสร8างความเช่ือม่ันและความไว8วางใจต<อระบบการรับเร่ืองร8องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 

ความเคล่ือนไหวและความถูกต8อ

งของทรัพยRสินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกต8องของทรัพยRสินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพยRสินคืนจากการทุจริต 

2.2 การกำหนดกลุ<มเป-าหมายในการตรวจสอบทรัพยRสินและหน้ีสินให8 

ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 

พัฒนากลไกพิเศษในการปราบป

รามการทุจริตท่ีมี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให8มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

3.2 การสร8างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน<วยงานภาครัฐ 

ต8นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช8 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให8เท<าทันต<อพลวัตของ 

การทุจริต 
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กฎหมายในการปราบปรามการทุ

จริตให8เท<าทันต<อพลวัตของการทุ

จริตและสอดคล8องกับสนธิสัญญา

และมาตรฐานสากล 

4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให8หน<วยงาน 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได8อย<างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล8องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให8ความเห็น 

ทางกฎหมายในการเสนอแก8ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตให8เป\นไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใช8กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

ความเร<งด<วน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใช8กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต<ละพ้ืนท่ีของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหน<วยงานภาครัฐต8นสังกัดในการบังคับใช8 

กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ8าหน8าท่ีรัฐ 

5. 

บูรณาการข8อมูลและข<าวกรองใน

การปราบปราม 

การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข8อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว<าง 

หน<วยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดต้ังประชาคมข<าวกรองด8านการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความร<วมมือกับองคRกรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 

หน<วยงานประชาสังคมและหน<วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข8อมูลและ 

ข<าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

คุ8มครองพยานและผู8แจ8งเบาะแส 

(Whistleblower) 

และเจ8าหน8าท่ีในกระบวนการปร

าบปราม 

การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ8มครองพยาน (Witness) และผู8ให8เบาะแส 

(Whistleblower) 

ท่ีมีความน<าเช่ือถือและสร8างความม่ันใจแก<ผู8ถูกคุ8มครองได8 

6.2 การมีมาตรการในการคุ8มครองเจ8าหน8าท่ีผู8ปฏิบัติงานในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ8งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคRความรู8เชิงสหวิทยาการของ 

เจ8าหน8าท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคRความรู8 ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู8 

ในเชิงสหวิทยาการให8แก<เจ8าหน8าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจ8าหน8าท่ีปราบปรามการทุจริตให8มีความรู8 ทักษะ 

และขีดความสามารถท่ีเป\นมาตรฐานและเท<าทันต<อพลวัตของการทุจริต 

(Training) 

7.3 การแบ<งปcนความรู8 (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 

เจ8าหน8าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. 

การเป�ดโปงผู8กระทำความผิดให8ส

- การเป�ดโปงการทุจริตอย<างสร8างสรรคRและพัฒนาช<องทาง 

ในการเผยแพร<เป�ดโปงการทุจริตท่ีเข8าถึงการรับรู8ของสาธารณชน 



39 
 

าธารณชนรับทราบและตระหนัก

ถึงโทษของการกระทำการทุจริตเ

ม่ือคดีถึงท่ีสุด 

อย<างกว8างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ดำเนินคดีทุจริตระหว<างประเทศ 

- จัดให8มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 

ทุจริตระหว<างประเทศตามกรอบความร<วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

เปล่ียนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร:ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู;การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย” 

เป\นการกำหนดยุทธศาสตรRท่ีมุ<งเน8นการยกระดับมาตรฐานด8านความโปร<งใสและการจัดการการยกระดับ 

ค<าดัชนีการรับรู8การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหRประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ 

ตามแต<ละแหล<งข8อมูล และเร<งรัด กำกับ ติดตามให8หน<วยงานท่ีเก่ียวข8องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 

การบูรณาการการทำงานร<วมกันระหว<างภาครัฐ หน<วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต<างประเทศ 

โดยมีกลยุทธRการดำเนินงาน ได8แก< 

ยุทธศาสตรRท่ี 6 กำหนดกลยุทธR และแนวทางตามกลยุทธR ดังน้ี 

ยุทธศาสตร:ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู;การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ: แนวทางตามกลยุทธ: 

1. ศึกษา และกำกับติดตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู8 

การทุจริต(Corruption 

Perceptions Index :CPI)  

1.1 ศึกษา วิเคราะหRประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 

แต<ละแหล<งข8อมูลท่ีใช8สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู8การทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหน<วยงานท่ีเก่ียวข8องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู8 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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ของประเทศไทย 1.3 เร<งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู8 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการการรับรู8 (Perceptions) 

2. 

บูรณาการเป-าหมายยุทธศาสตรRช

าติว<าด8วย 

การป-องกันและปราบปราม 

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 

การรับรู8การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหRและเช่ือมโยงเป-าหมายยุทธศาสตรRชาติว<าด8วย 

การป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรRท่ี 1 - 

ยุทธศาสตรRท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู8การทุจริต (CPI) ของ 

ประเทศ 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรR 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ: จันทร:โอชา ท่ีแถลงต"อสภานิติบัญญัติแห"งชาติ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธR จันทรRโอชา ได8แถลงนโยบายต<อสภานิติบัญญัติแห<งชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด8าน 

ด8านท่ี 12 การป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แก8ไขปcญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให8มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีช<วยป-องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย<างจริงจังและเข8มงวด 

รวมท้ังเป\นเคร่ืองมือในการติดตามการแก8ไขปcญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย<างเป\นระบบ 

พร8อมท้ังเร<งสร8างจิตสำนึกของคนไทยให8ยึกม่ันในความซ่ือสัตยR สุจริต ถูกต8อง ชอบธรรม 

และสนับสนุนทุกภาคส<วนให8มามีส<วนร<วมในการป-องกันและเฝ-าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

ด8านการศึกษากําหนดให8มีการพัฒนาเด็กต้ังแต<ระดับปฐมวัยให8มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด8าน 

โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8ท่ีตอบสนอง 

ต<อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปcญญา ของมนุษยRท่ีหลากหลาย 

มีเป-าหมายให8ผู8เรียนทุกกลุ<มวัยได8รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเป\นของโลกอนาคต 

สามารถแก8ปcญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานร<วมกับผู8อ่ืนได8อย<างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ¥เรียนรู8 

อย<างต<อเน่ืองตลอดชีวิต รวมท้ังเป\นพลเมืองท่ีรู8สิทธิและหน8าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข8องกับการต<อต8านการทุจริต 

โดยกำหนดจุดเน8นท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

มุ<งเน8นกิจกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

ส"วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริตของโรงเรียนบ;านเพ้ียฟานโนนตุ"น 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนงาน บูรณาการต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร;างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรม เสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู8ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร8างธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป-องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน"วยงาน โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

1. เหตุผลความจำเป3น 

ด8วย ยุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ได8กำหนดวิสัยทัศนRว<า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต8านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

มีพันธกิจ 

ในการสร8างวัฒนธรรมต<อต8านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส<วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให8มีมาตรฐานสากล โดยมีเป-าประสงคR 

เชิงยุทธศาสตรR คือ ประเทศไทยได8รับการประเมินดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม<น8อยกว<าร8อยละ 50 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรRชาติว<าด8วยการป-องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล8องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรRท่ี 6 

ด8านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรRชาติ 20 ป? (ยุทธศาสตรRการปลูกฝcง 

“คนไทยไม<โกง” และยุทธศาสตรRการป-องกันด8วยการเสริมสร8างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด8วย  

ท้ังน้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเก่ียวข8องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

คือ ยุทธศาสตรRท่ี 6 ด8านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร8างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร8างความตระหนักรู8” เพ่ือป-องกันการทุจริต ท่ีกล<าวถึง 

การเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต8กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 

เพ่ือสร8างองคRความรู8และกระบวนการเรียนรู8ท่ีเท<าทันต<อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซ่ือสัตยR อยู<อย<างพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน.................................... สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1  

ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด8านการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ได8ร<วมเป\นส<วนหน่ึงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรRชาติ และแผนแม<บทภายใต8ยุทธศาสตรRชาติ ประเด็น 

การต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร<วมสร8างจิตสำนึกและค<านิยมให8ทุกภาคส<วนต่ืนตัว 

ละอายต<อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก 

ซ่ึงเป\นกลไกในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 

2. วัตถุประสงค:  

1. เพ่ือปลูกฝcงให8ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมร<วมต8านการทุจริตในวงกว8าง 

ท้ังในระดับ โรงเรียน และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป-องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนให8เข8มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปGาหมาย  

โรงเรียนโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงาน  

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร<งใสในการดำเนินงานอย<างต<อเน่ือง  

   

4. กลุ"มเปGาหมายโครงการ  

 1. ผู8บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น         จำนวน  9  คน 

 2. นักเรียน                          จำนวน       79      คน 

 

5. ค"าเปGาหมายและตัวช้ีวัด แผนแม"บทภายใต;ยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็น การต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย"อยการปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปGาหมาย ตัวช้ีวัด ปp 2565 

1. 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรร

มซ่ือสัตย:สุจริต 

 

1. ร8อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม 

ค<านิยมสุจริต 

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต<อต8านการทุจริตแล

ะประพฤติมิชอบ 

ร8อยละ 50 
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2. ร8อยละของหน<วยงานท่ีผ<านเกณฑRการประเมิน 

ITA  

ร8อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปGาหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปGาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู;รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน"วย

นับ 

จำนว

น 

ม.

ค. 

65 

ก.

พ. 

65 

มี.

ค. 

65 

เม.

ย. 

65 

พ.

ค. 

65 

มิ.ย

. 

65 

ก.

ค. 

65 

ส.

ค. 

65 

ก.

ย. 

65 

1.กิจกรรมเสริมสร8างธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

ร8อยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความต

ระหนักรู8ในการป-องกันการทุจริต 

มีค<านิยมร<วมต8านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 

และสามารถแยกแยะระหว<างผลประโยชนRส<ว

นตนและผลประโยชนRส<วนรวม 

ร8อยละ 90            

1.1 กิจกรรมประชุม เสวนา 

ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมแ

ละความโปร<งใสในการดำเนินงานขอ

งสถานศึกษาประจำป?งบประมาณ 

2563  

ร8อยละของบุคลากรผู8เข8าร<วมกิจกรรมมีความ

ตระหนักรู8มีทัศนคติและมีค<านิยมร<วมต8านทุจ

ริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 

ร8อยละ 90            

1.2 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแย

ะระหว<างผลประโยชนRส<วนตนและผล

ประโยชนRส<วนรวม 

สร8างจิตสำนึกสาธารณะ 

1.ร8อยละของบุคลากรของสถานศึกษาได8รับก

ารส<งเสริมค<านิยมความเข8าใจด8านการป-องกัน

และประพฤติมิชอบ 

2. 

ร8อยละของบุคลากรของสถานศึกษาท่ีเข8าร<วม

ร8อยละ 95            
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กิจกรรมมีส<วนร<วมในการป-องกันและต<อต8าน

การทุจริตประพฤติมิชอบแยกแยะระหว<างผล

ประโยชนRส<วนตนและผลประโยชนRส<วนรวม 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

1.3 กิจกรรมเข8าค<ายคุณธรรม 

“โครงการส<งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงา

นของครูและบุคลากรทางการศึกษาใ

นโรงเรียน 

ร8อยละของผู8เข8าร<วมโครงการมีคุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคRในการมีความรู8 ความเข8าใจ 

ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาของข8าราชการท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช8ใ

นการปฏิบัติงานให8บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ร8อยละ 90            

2. กิจกรรมการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 

ค<าคะแนนเฉล่ียการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา (ITA) 2564 

คะแนน 90            

รวม            
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต< 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 

8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

9. ผลประโยชน:ท่ีคาดว"าจะได;รับ (Impact) 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว<างผลประโยชนRส<วนตนกับผลประโยชนRส<วนรวม 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

มีกลไกและกระบวนการป-องกันการทุจริตท่ีเข8มแข็งและเท<าทันต<อสถานการณRการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน8มท่ีดีข้ึน  

 

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ด8วยวิธีการออนไลนR 

ผ<านทางเว็บไซตRของโรงเรียน   

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนR (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริต โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วิสัยทัศน: : โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ใสสะอาด ปราศจากคอรRรัปชัน 

 

พันธกิจ :   

 1. สร8างวัฒนธรรมและค<านิยมการต<อต8านการทุจริตในองคRกร 

 2. เสริมสร8างระบบบริหารจัดการภายในองคRกรอย<างมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป-องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 

เปGาประสงค: :  

 เพ่ือผลักดันให8ดัชนีภาพลักษณRคอรRรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการต"อต;านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด;านปGองกันการทุจริต) 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝ�งวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให;มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย:สุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร8อยละของนักเรียนในโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น ท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยRสุจริต (ไม<น8อยกว<าร8อยละ 48) 

2.  ร8อยละของครู ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ท่ีมีวัฒนธรรมค<านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต<อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม<น8อยกว<าร8อยละ 48) 

3. ร8อยละของหน<วยงานในโรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น 

ท่ีผ<านเกณฑRการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนR (ITA Online) 

(ไม<น8อยกว<าร8อยละ 65) 
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เปGาประสงค: กลยุทธ: โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. 

ครูและบุคลากรทุก

ระดับมีจิตสำนึกแล

ะพฤติกรรมท่ีสามา

รถแยกแยะระหว<า

งผลประโยชนR 

ส<วนตัวและผลประ

โยชนRส<วนรวม 

ประพฤติตนเป\นพ

ลเมืองดี 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

สู<การเป\นบุคคลต8น

แบบ 

1) 

การประกาศเจตนาร

มณRบริหารงานด8วยค

วามซ่ือสัตยRสุจริต 

และกำหนดนโยบาย

คุณธรรมและ 

ความโปร<งใสในการด<

าเนินงาน 

1) 

การประกาศเจตนารมณR/ก

ำหนดนโยบาย 

- 

การประกาศเจตจำนงการ

บริหารงานด8วย 

ความซ่ือสัตยRสุจริต 

- 

การประกาศนโยบายคุณธร

รมและความโปร<งใสในการ

ดำเนินงาน 

- 

การออก/ติดตามแนวทางก

ารปฏิบัติเก่ียวกับการให8แล

ะรับของขวัญ 

เพ่ือให8บุคลากร 

ถือปฏิบัติให8เป\นไปตามนโย

บายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง 

ในการส<งเสริมการต<อต8าน

การทุจริต 

ร8อยละของความ 

สำเร็จในการปฏิบัติงานต

ามแนวทางปฏิบัติ 

- 

2) 

สร8างจิตสำนึกท่ีตัวบุ

คคลให8ตระหนักรู8ถึง

ปcญหาและผลกระทบ 

1) 

ปลูกฝcงและสร8างจิตสำนึกแ

ละค<านิยมการต<อต8านและไ

ม<ทนต<อการทุจริต 

 

ร8อยละของจำนวนบุคลา

กรผู8เข8าร<วมกิจกรรมมีคว

ามตระหนักรู8 และได8รับ 

การปลูกฝcงให8มีทัศนคติแ

ละค<านิยมท่ีไม<ยอมรับกา

รทุจริต 

- 
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ของการทุจริต 

ให8ดำรงตนอย<างมีศัก

ด์ิศรีและมีเกียรติภูมิ 

3) 

ปรับฐานความคิดบุค

ลากรให8สามารถ 

แยกแยะระหว<าง 

ผลประโยชนRส<วนตัว 

และผลประโยชนRส<ว

นรวมในการ 

ดำเนินงาน 

1) 

ปรับฐานความคิดบุคลากรใ

ห8สามารถแยกระหว<างผลป

ระโยชนRส<วนตัวและผลประ

โยชนRส<วนรวม 

- 

เข8าร<วมการอบรม/สัมมนา"

การกระท<าท่ีถือเป\นเร่ืองผ

ลประโยชนRทับซ8อน" 

 

ร8อยละของจำนวนบุคลา

กรเป-าหมายมีความตระห

นัก 

และปฏิบัติหน8าท่ีให8เป\นไ

ปตามแนวทางเร่ืองผลปร

ะโยชนRทับซ8อน 

- 

4) 

ส<งเสริมการสร8างคุณ

ธรรมและจริยธรรมใ

นการปฏิบัติงานเพ่ือ

ต<อต8านการทุจริต 

1) 

ส<งเสริมกิจกรรมทำความดี 

เพ่ือสาธารณะแบ<งปcน 

ลดความเห็นแก<ตัว 

โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจริต จิตสาธารณะ 

 

ร8อยละของจำนวน 

บุคลากรท่ีได8รับการพัฒน

าความรู8เก่ียวกับคุณธรรม

และจริยธรรมและสามาร

ถนำความรู8ท่ีได8รับไปประ

ยุกตRใช8 

ในการปฏิบัติหน8าท่ี 

 

2. สถานศึกษา 

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ

โปร<งใสในการดำเนิ

นงานเป\นไปตามเป-

าหมาย 

หรือสูงกว<าเป-าหมา

ย 

เพ่ือผลักดันให8ดัชนี

ภาพลักษณRคอรRรัป

ชัน 

1) 

พัฒนาและยกระดับก

ารทำงาน 

ให8สอดคล8องกับการ

ประเมินคุณธรรมแล

ะความโปร<งใสในการ 

ดำเนินงานของหน<วย

งานภาครัฐ (ITA) 

1) 

พัฒนาเกณฑRมาตรฐานการ

ประเมินด8านคุณธรรมและ

ความโปร<งใสในการดำเนิน

งาน 

- 

การเข8ารับการประเมินคุณ

ธรรมและความโปร<งใส 

การดำเนินงานของสถานศึ

กษา (ITA) 

- 

การประชุมเตรียมความพร8

1) ค<าคะแนนเฉล่ีย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปร<งใสของ 

สถานศึกษา  (ITA) 
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(CPI) 

ของประเทศไทยเพ่ิ

มสูงข้ึน 

อมการเป�ดเผยข8อมูล 

(Open Data) 

ประจำป? 2564 

- 

การประชุมช้ีแจงให8ปฏิบัติ

ตามแนวทางการ 

ประเมินคุณธรรมและควา

มโปร<งใสฯ 

2) 

ขับเคล่ือนนโยบายแล

ะยุทธศาสตรRด8านการ

ป-องกันและปราบปร

ามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

สู<การปฏิบัติ 

2) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป-

องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษา ประจำป? 2564 

หน<วยงานมีแผนปฏิบัติก

ารป-องกันการทุจริต 

ประจำป? 2564 

- 

3. 

เสริมสร8างภาพลัก

ษณRท่ีดี 

ในองคRกรและสาธา

รณชนให8เกิดความเ

ช่ือม่ันในกระบวนก

ารท<างาน 

ด8านการป-องกันแล

ะต<อต8านการทุจริต 

1) 

สร8างการรับรู8เก่ียวกับ

บทบาทหน8าท่ี 

และการดำเนินงาน 

ในด8าน 

การส<งเสริมจริยธรรม 

และต<อต8านการทุจริ

ต 

กิจกรรมเข8าค<ายคุณธรรม 

“โครงการส<งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพในกา

รปฏิบัติงานของบุคลากร 

เจ8าหน8าท่ีในโรงเรียน 

ร8อยละของผู8เข8าร<วมโครง

การมีคุณสมบัติท่ีพึงประ

สงคRในการมีความรู8 

ความเข8าใจ 

ยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม 

และจรรยาของข8าราชกา

รท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุท

ธศาสนามาปรับใช8ในการ

ปฏิบัติงานให8บรรลุผลสัม

ฤทธ์ิ 

 

 

2) พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เน้ือหา สาระ 

และช<องทางให8เหมา

ะสม 

1) 

การจัดทำและดำเนินการต

ามยุทธศาสตรR 

ประชาสัมพันธRโดยการ 

ร8อยละของความ 

พึงพอใจของผู8รับบริการ 

ต<อระบบบริหารจัดการ 

งานส่ือสารเพ่ือต<อต8าน 

การทุจริต (ช<องทาง/ 

- 



53 
 

สอดคล8องกับความต8

องการของ 

กลุ<มเป-าหมายทุกระดั

บ 

มีส<วนร<วมของผู8รับบริการแ

ละผู8มีส<วนได8เสีย 

การนำเสนอข8อมูล) 
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แผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาขอนแก"น เขต 1 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปGาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู;รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

1. กิจกรรมประชุม 

เสวนาทบทวนถอดบทเรีย

นการประเมินคุณธรรมแล

ะความโปร<งใสในการดำเนิ

นงานของสถานศึกษา 

ประจำป? งบประมาณ 

2563  

ร8อยละของบุคลากรผู8เข8าร<ว

มกิจกรรมมีความตระหนักรู8

มีทัศนคติและมีค<านิยมร<วมต8

านทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

บุคลากรทุกคนมีความตร

ะหนักรู8มีทัศนคติและมีค<า

นิยมร<วมต8านทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

 

           

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบั

ติการแยกแยะระหว<างผล

ประโยชนRส<วนตนและผล

ประโยชนRส<วนรวม 

สร8างจิตสำนึกสาธารณะ 

1.ร8อยละของบุคลากรของโร

งรียนได8รับการส<งเสริมค<านิย

มความเข8าใจด8านการป-องกั

นและประพฤติมิชอบ 

2. 

ร8อยละของบุคลากรในโรงเรี

ยนเข8าร<วมกิจกรรมมีส<วนร<ว

มในการป-องกันและต<อต8าน

1. 

บุคลากรทุกคนได8รับการส<

งเสริมค<านิยมความเข8าใจ

ด8านการป-องกันและประ

พฤติมิชอบ 

2. 

บุคลากรทุกคนมีส<วนร<วมใ

นการป-องกันและต<อต8าน
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การทุจริตประพฤติมิชอบแย

กแยะระหว<างผลประโยชนRส<

วนตนและผลประโยชนRส<วน

รวม มีจิตสำนึกสาธารณะ 

การทุจริตประพฤติมิชอบ

แยกแยะระหว<างผลประโ

ยชนRส<วนตนและผลประโย

ชนRส<วนรวม 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

3.กิจกรรมเข8าค<ายคุณธรร

ม 

“โครงการส<งเสริมคุณธรร

ม  จริยธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในก

ารปฏิบัติงานของบุคลากร 

เจ8าหน8าท่ีในโรงเรียน 

ร8อยละของผู8เข8าร<วมโครงกา

รมีความรู8 ความเข8าใจ 

ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาของข8าราชการท่ี

ดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศ

าสนามาปรับใช8ในการปฏิบัติ

งานให8บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

บุคลากรร8อยละ 90 

มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคRใ

นการมีความรู8 

ความเข8าใจ 

ยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม 

และจรรยาของข8าราชการ

ท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนามาปรับใช8ในการป

ฏิบัติงานให8บรรลุผลสัมฤ

ทธ์ิ 

           

5. กิจกรรมการประเมิน 

ITA ของสถานศึกษา 

ค<าคะแนนเฉล่ียการประเมิน 

ITA ของสถานศึกษา (ITA) 

2564 

ค<าคะแนนเฉล่ียการประเ

มิน ITA ของสถานศึกษา 

(ITA) ป?งบประมาณ 2564 

ไม<ต่ำกว<าร8อยละ 85  
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริต โรงเรียน............................. 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงานบูรณาการต"อต;านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู;รับผิดชอบ 
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(ด;านปGองกันการทุจริต) 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝ�งวิธีคิด  

ปลุกจิตสำนึกให;มีวัฒนธรรมและพฤติกร

รมซ่ือสัตย:สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณR/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร<งใส 

ในการดำเนินงาน 

-  

 โครงการเสริมสร;างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   

 - กิจกรรมประชุม เสวนา 

ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

  

 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให;สามารถแยกระหว"างผลประโยชน:ส"วนตัว 

และผลประโยชน:ส"วนรวม 

  

 - 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว<างผลประโยชนRส<วนตนและผลประโยชนRส<วน

รวม สร8างจิตสำนึกสาธารณะ 

  

 โครงการสร;างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต"อต;านการทุจริต   

 กิจกรรมเข8าค<ายคุณธรรม “โครงการส<งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ8าหน8าท่ีในโรงเรียน 

  

    

    

    

    
ยุทธศาสตร:ชาติ 
ว"าด;วยการปGองกันและปราบปราม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู;รับผิดชอบ 
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การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 
 โครงการยกระดับการทำงานให;สอดคล;องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส 

ในการดำเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ (ITA) 
  

 - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให8ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสฯ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร<ข8อมูลต<อสาธารณะ   

 - กิจกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษา   
รวมท้ังส้ิน   

 
 
  
  ผู8เสนอแผนปฏิบัติการ                ผู8เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 (                                              )                                            (                                           )                                                                                              
        ตำแหน<ง ..................................................                         ตำแหน<ง.................................................. 
     
 
        ผู8อนุมัติแผนปฏิบัติการ  
          
       (........................................................) 
              ตำแหน<ง ผู8อำนวยการโรงเรียน 
            โรงเรียนบ8านเพ้ียฟานโนนตุ<น
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 ประจำป&งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 


