
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

  



 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็นไป

ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง

จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง

ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมาย

หลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มี

จิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง

ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม

เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้าง

นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการ

ทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต



อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย

ดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์

และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว

ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 

ที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  

โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 

และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การ

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  



ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) 
ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยาย
ผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร ่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจร ิง (Real-time system) และการประเมินมีประส ิทธ ิภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ

ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 

 



 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครือ่งมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

 

 

 



  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน    95.74  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ   AA  โดย ตัวชี้วัด ตวัชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนสูงสุด   
99.33  คะแนน ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน  
93.14  คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 1.2  เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
(2559-2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดบั ผลต่างของคะแนน พฒันาการ 

2560 85.11 สูงมาก +1.07 เพิ่มขึ้น 

2561 81.65 สูงมาก -3.46 ลดลง 

2562 91.12 A +9.47 เพิ่มขึ้น 

2563 96.35 AA +5.23 เพิ่มขึ้น 

2564 95.74 AA -0.61 ลดลง 

 

 1.3 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์
การผ่าน 85 คะแนน) 

ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดัท่ี ประเด็นตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั หมายเหตุ 

1 6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.33 AA ผ่าน 

2 3 การใชอ้  านาจ 98.93 AA ผา่น 

3 1 การปฏิบติัหนา้ท่ี 97.65 AA  ผา่น 

4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.97 AA ผา่น 



ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดัท่ี ประเด็นตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั หมายเหตุ 

5 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 96.84 AA ผา่น 

6 2 การใชง้บประมาณ 96.63 AA ผา่น 

7 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 95.76 AA ผา่น 

8 4 การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ 95.16 AA ผา่น 

9 10 การป้องกนัการทุจริต 93.75 A ผา่น 

10 9 การเปิดเผยขอ้มูล 93.75 A ผา่น 

 

 

  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

 

ระดบั ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 

 



การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น    
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90.5) มีดังนี้ 

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  29.05  บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
เวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม  รวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน  เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรม การเรียกรับเงินและให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ และ
พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต   

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ  95   
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ) จำนวน 5  ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวม ได้คะแนน  97.65   เป็นคะนนจากการประเมินความรับรู้ของ 
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานให้ความสำคัญมากข้ึน ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อการให้บริการของผู้
มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 96.63  เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง กับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ แก่ตนเองและพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เป็นว่ามีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.93    เป็นคะแนนจาการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 



(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.16 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลการ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้
รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 95.76    เป็นคะแนน จากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจรติอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มี
การสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และ
ร่วมกันกำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต  ในระดับเขตพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการ
รับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

        2.  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ   29.31  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) 
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน  ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดย
มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 

 จุดแข็ง ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 จำนวน  3  ตัวชี้วัด คือ 

(1)  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.33    เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอ
ยูเหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบนนอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดี ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทาง
ที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 



(2) ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.87    เปน็คะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางการให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสาร
กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้วส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.97  เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซ่ึง
หน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

3.  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที ่9-10 ได้คะแนนเท่ากับ  37.38  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว)        
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพนยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  มีคะแนน 93.14  คะแนน  ประกอบด้วย   
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

  9.2 การบริหารงาน  
  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  มีคะแนน 93.75  คะแนน  ประกอบด้วย 

10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

จุดแข็ง คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน   
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.2  การบริหารงาน 
(3) ตัวชี้วัดที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 



  จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
(3) ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   

มีคะแนน 0.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใส
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร ่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว ่าเป็นครั ้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพ 

ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กบัประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 



 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั ่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 



 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที ่ของตนเองเพิ ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา



หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้ างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ.  2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 



4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

แบบบูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาคร ัฐม ีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ มีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระดับ โดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 



1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีค ิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแล ะกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่ สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    



1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจ ิตสำนึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ม ีว ัฒนธรรมส ุจร ิต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเส ริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที ่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 



5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 

 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

 

 



2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าส ู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคด ีท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ การปร ับปร ุงข ั ้นตอนการดำเน ินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ กา รปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจร ิตและผู ้เช ี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่เป ็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

 

 

 

 

 



เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จ ัดการภาคร ัฐ การป้องกันการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบและธรรมาภ ิบาลในส ังคมไทย  ในยุทธศาสตร ์นี้   

ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ

การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 

ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพื ่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั ้งนี้  

การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปล ูกฝ ังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ต ั ้ งม ีความซื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  



มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี ่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 
 



วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ  

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์  สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รั ฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย  

ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั ้นการทุจร ิตเชิงนโยบาย” ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งป้องกันการทุจริต  

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  

โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ม ุ ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  

จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  

และเกรงกลัวทีจ่ะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิ ธ ีการสำรวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะร ัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได ้แถลงนโยบายต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 



  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และ

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง

สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้



ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. บุคลากรทางการศึกษา     จำนวน 78    คน 
 2     ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู โรงเรียนละ 1 คน  จำนวน  262  คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 - 
 

        กลุ่ม
อำนวยการ 

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
สร้างสื่อประชาสมัพันธ์
แนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู ้

ร้อยละ 90 15,000  
 

       กลุ่ม
อำนวยการ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริต เช่น  สื่อประชาสัมพันธ์ 
วารสาร 
กิจกรรมสร้างจติสำนึก
สาธารณะ  
ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี 
เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จติ
สาธารณะ 

ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิต
สาธารณะ 

ร้อยละ 90 -  
 

       ท ุ กกล ุ ่ มที่
เกี่ยวข้อง 

กิจแรรมเสริมสร้างคณุภาพการ
ดำเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทำงานให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ของหน่วยงานมีความพึงพอใจ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

   69,720          นางท ั ศน า 
และคณะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 38,780  
 

       กลุ่ม
อำนวยการ
และกลุม่ที่
เกี่ยวข้อง 

รวม 125,000           

 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั ้นพื ้นฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  

(ITA Online) (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 65) 

 

 
 
 
 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าเดือนงบประมาณ 2565 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย งปม. ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ความ
สอดคล้อง 

ผู้รบัผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
   ๑.๑  ประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานในการประชุม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
   ๑.๒  ประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานในการประชุม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 

1) จำนวนบุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2) ร้อยละบุคลากรที่มีความ
ตระหนักรู้และมีส่วน 
ร่วมในการต่อต้านและแก้ไขการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1)จำนวนบุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2)ร้อยละบุคลากรที่มีความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ
ต่อต่านและแก้ไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- พ.ค. -ก.ย.  
2565 

ตัวชี้วัดที่ 9 วัขรินทร์ 
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ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   ๑.๓  การบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในหน่วยงาน ระหว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และบุคลากรใน
หน่วยงาน 
  ๑.๔  ผู้บริหารการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
แสดงเจตจำนงสุจริตและกำหนด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
   ๑.๔  การบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในหน่วยงาน ระหว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษา และบุคลากร 
ในหน่วยงาน 
๑.๕  ผู้บริหารการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
แสดงเจตจำนงสุจริตและกำหนด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต และส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 
   - จัดอบรมให้ความรู้ “การ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐ และสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมให้ตื่นตัวละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ด้วยระบบออนไลน์ 

1) จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2) จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบ  
3) ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว
เสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
4) ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ 

1) จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 
โครงการ  
 -บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 จำนวน 80 คน 
-ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 126 คน 
2) จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 
โครงการผ่านเกณฑ์การทดสอบ  
3) ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว
เสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
 

- พ.ค. -ก.ย.  
2565 

พฤษภาคม  
2565 

วัชรินทร์ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งปม. ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ความ
สอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่3  กิจกรรม
เสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ทุกรูปแบบเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อราชการ  
ได้ตระหนักร่วมต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
- ค่าจ้างทำสติ ๊กเกอร์ซีทรู ติด
ประตหู้องทำงาน จำนวน ๖ แผ่น 
ขนาด ๐.๘ ม. X ๑๐๓ ซม.     
- ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ขนาด 
กว้าง  
๗๑ ซม. สูง ๑๖๒  ซม.  จำนวน  
๔  แผ่น  

ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

1) จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 
โครงการ  
 -บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 จำนวน 80 คน 
-ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 70 คน 

15,000 พ.ค. -ก.ย.  
2565 

ตัวชี้วัดที่ 9,10 ทัศนา 
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-  ค ่ าจ ้ า งทำบอร ์ ดประกาศ
เจตนารมย์ส ุจร ิต ต ิดบร ิ เวณ
ศูนย์บบริการ ขนาดกว้าง ๒ ม. 
ยาว ๑.๕ ม. 
                      
 

กิจกรรมที ่๔  กิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพการ
ดำเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทำงานให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานมีความพึงพอใจ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
๔.๑  ค่าจ้างจัดทำศูนย์บริการ 
สำหรับใช้เป็นฐานที่ในการให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ชี้แจง
และตอบคำถามการปฏิบัติงาน
ในด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้าน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด  และประชาชน
ทั่วไป 

1) จำนวนบุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) ร้อยละบุคลากรที่มีความ
ตระหนักรู้และมีส่วน 
ร่วมในการต่อต้านและแก้ไขการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

66,720 พ.ค. -ก.ย.  
2565 

ตัวชี้วัดที่ 9,10 อำนวยการ 
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บริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานวิชาการ ณ บริเวณ
หน้าห้องกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
  ๑)  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และนโยบายไม่รับของขวัญ (No 
Gift Policy) ของผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน 
๒)  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล 
สาธารณะเพ่ือเผยแพร่ในบริเวณ
ศูนย์บริการและสถานที่ใกล้เคียง                        
  ๔.๒  ค่าจ้างจัดทำโครงคัท
เอาท์สำหรับติดตั้งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบภายในอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 
  กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน

ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

1) จำนวนบุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

41,000  ตัวชี้วัดที่ 9,10 ทัศนา 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) 
  ๕.๑  การตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 
Transparency 
Assessment : IIT) 
   -  ป ร ะช ุ ม ข ้ า ร า ชก า ร ค รู  
บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวใน
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
เพื ่อสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ
แนวทางการประเมินแบบวัดการ
ร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
ภายใน จำนวน ๗๗ คน 
     -  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ๗๗ x ๓๐ x ๒ 
     -  ค่าอาหารกลางวัน ๗๗ x 
๘๐ 
๕.๒  การตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 

2) ร้อยละบุคลากรที่มีความ
ตระหนักรู้และมีส่วน 
ร่วมในการต่อต้านและแก้ไขการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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Transparency Assessment : 
EIT) 
๕.๓  การตอบแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
  ครั ้งที ่ ๑ ประชุมบุคลากรใน
สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจแนวทางการตอบ
แบบว ั ดการ เป ิ ด เ ผยข ้ อมู ล
สาธารณะ  และถอดบทเร ียน 
Best Practice จำนวน ๖๘ คน 
๑ วัน 
   -  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  
(๖๘ x ๓๐ x ๒) 
  -  ค่าอาหารกลางวัน (๖๘ x 
๘๐) 
ครั ้งที ่ ๒ ประชุมคณะทำงาน
กล ั ่นกรองตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน เอกสารหลักฐานการ
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ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ จำนวน ๒๖ คน ๑ วัน 
  -  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
(๒๖ x ๓๐ x ๒) 
   -  ค่าอาหารกลางวัน (๒๖ x 
๘๐)  
   ครั้งที่ ๓ ประชุมคณะทำงาน
กล ั ่นกรองตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน เอกสารหลักฐานการ
ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ จำนวน ๒๖ คน ๑ วัน 
   -   ค ่ า อ า ห า ร ว ่ า ง พ ร ้ อ ม
เครื่องดื่ม  
(๒๖ x ๓๐ x ๒) 
- ค่าอาหารกลางวัน (๒๖ x ๘๐ ) 
๕.๔  ประช ุมคณะกรรมการ
จัดทำเว็บไซต์ และนำเข้าข้อมูล
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ . 
๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ คน ระหว่าง
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วันที ่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕ วัน 
-  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
(๑๖ x ๓๐ x ๒ x ๕) 
  - ค่าอาหารกลางวัน (๑๖ x ๘๐ 
x ๕ ) 
  -  ค่าท่ีพักระหว่างวันที่ ๙-๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓ ห้อง ๆ ละ 
๒ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท  

ก ิ จกรรมท ี ่  ๖  สร ุปผลการ
ดำเน ินงานและรายงานผล 
การดำเนินโครงการ 
-  ค ่ าถ ่ ายเอกสารและจ ัดทำ
รูปเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม ๆ ละ 
๑๕๐  บาท 

สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน 1,500   ทัศนา 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                           ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
     (นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์)       (นายไท  พานนนท์) 
    ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                    ตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       



 
 


