
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                               คำนำ 
             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์
ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้องได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อ
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
             ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
                                                                                                        โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาท ิการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้างนอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังม ี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย
กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกสง“คนไทยไม่
โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอีกด้วย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ ราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

ข้อมูลของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระ
งาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น 
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 



 
 
 
 
 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้
ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการนำเข้า
ข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ะ ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ 
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเดิม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ 
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ก าร
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก่ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก ออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่   2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ   4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก่ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล   10) การป้องกันการทุจริต 

               เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
               เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
              1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแกไขปัญหาการทุจริต 
              2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
           3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มี



 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
              

ตัวช้ีวัดที1่0. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง  

สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
2) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  

ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริต 
                     3) ) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
ให้ดีชี้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นด้น 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ  
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีชี้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล  
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นด้น 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณา
การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ สถานการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ ดำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อด้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน  
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

          5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
          6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
          7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
          8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อด้านการทุจริต  
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า  
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก  
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้  
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องล่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย  
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน  
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อด้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่  
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ  
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำ
การ โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ  
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
ได้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ  
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น  
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้  



 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ  

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก  
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ  
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง  
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแช่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน  

ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง  

ชายแดนและชายส่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ  

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแกไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย  

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน  

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง  

ศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนล่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม  

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 



 
 
 
 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝืงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย  

อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำข้ึนภายใต้  

ความจำเป็นในการแกิไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแกิไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง  
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย  
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน 
ปัญหา การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่
จำเป็นต้องได้รับ  



 
 
 
 
 

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้อง
ใช้ งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสืยหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเลียงบประมาณแผ่นดินไป
กับ การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแกไ้ขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ใข  
ปัญหาดังกล่าวการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา  
หลัก ดังนี้(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการปลูกสงวิธีคิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความชื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ  
แกไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อด้าน  
การทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได็ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน เท่าทัน  
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ  
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ  
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก



 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม  

                      ในการป้องกันและแกไขปัญหาความมั่นคง 
(2) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่าง
ประเทศ 
(3) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

- การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา  
  ความมั่นคงที่สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
          (1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   - ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

              - บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความชื่อสัตย์สุจริต 
              - การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
              - การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                 (1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   - ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

             - บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความชื่อสัตย์สุจริต 
             - การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
             - การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ



 
 
 
 
 

 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลและหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อด้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดล่องเฝ้ าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
แผนแม่บท 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -
2565 

ปี 2566 -
2570 

ปี 2571 -
2575 

ปี 2576 -
2580 

ประเทศไทยปลอด 
การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1
ใน54 และ/
หรือได้ คะแนน
ไม่ตํ่า กว่า 50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/
หรือได้ คะแนน
ไม่ตํ่ากว่า 57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1
ใน32 และ/
หรือได้ คะแนน
ไม่ตํ่ากว่า 62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 และ/
หรือได้ คะแนน
ไม่ตํ่ากว่า 73 
คะแนน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร และ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อด้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน และการ
แสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเลียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ ไม่ได้รับการยอมรับ
ทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี ความละอายต่อตนเองและสังคม และ
ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันล่งผลให้เกิดความเลียหายต่อสังคม ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคม
เพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อด้านการ
ทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล



 
 
 
 
 

ไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้น 
มากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวิความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ  
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการ
ทุจริต ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อด้าน
และ ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวิ  
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้
สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเลียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเ น้นการพัฒนากลไก และ
กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ 
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดล่อง เฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ 
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแกิไขปัญหา การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกำหนด
มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความ
ซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต 

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง  

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ระคับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมือง
ไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

(2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของช้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก  
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ลูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง  
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก  
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา  
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ็าระวัง สอดส่อง  
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน  
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 
 



 
 
 
 
 

(3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องลิ่น/ชุมชน  
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน  
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

(4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น  
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสบุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ  
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน  
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม  
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

(5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง  
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก่ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ โปร่งใส 
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่ เปิดโอกาส ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงาน ของ
รัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้ าระวัง และ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ  
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เป้าหมายและตัวซีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -2565 ปี 2566 -2570 ปี 2571 -2575 ปี 2576 -2580 

 1. ประชาชนมี 
   วัฒนธรรม 
   และ
พฤติกรรม  
   ชื่อสัตย์สุจริต 

 ร้อยละของเด็กและ 
เยาวชนไทย 
 มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่น  ความชื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของ
ประชาชน ที่มี
วัฒนธรรมค่านิยม  
 สุจริต มีทัศนคติ
และ พฤติกรรมใน
การ ต่อด้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของ
หน่วยงานที่ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  
 ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน  

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน  

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน  

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน  

ขึ้นไป) 

 2. คดีทุจริตและ 
    ประพฤติ  
    มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 

10 

ลดลงร้อยละ 

50 

ลดลงร้อยละ 

70 
 
 
 
 
 
 

ลดลงร้อยละ 

80 
 
 
 
 
 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 

- จำนวนข้อ 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

 

ลดลงร้อยละ10 ลดลงร้อยละ50 ลดลงร้อยละ70 ลดลงร้อยละ80 



 
 
 
 
 

- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -2565 ปี 2566 -2570 ปี 2571 -2575 ปี 2576 -2580 

ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่า กระทำ
การทุจริต 

    

 จำนวนคดีทุจริตที่    
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง  
ตำแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม  

การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี จะต้อง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ จึง
ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ก าร
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี และลงโทษ ทั้งทางวินัย
และอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ การปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการดำเนินคดี 

2.1 แนวทางการพัฒนา 
         1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
            โดย การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้1ด้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทั นต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน และ
หนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 
          2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
             อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็ว และกระชับมากขั้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณา



 
 
 
 
 

การ ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าและซํ้าซ้อน
กัน ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่  
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อ  
ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเลียหายขั้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความ  
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อด้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้  
ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล  
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี  
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
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 ทุจริตที่  
 จำเป็นต้องขอขยาย  
 ระยะเวลาเกินกว่า 

ไม่เกินร้อยละ 

25 

ไม่เกินร้อยละ 

20 

ไม่เกินร้อยละ 

15 

ไม่เกินร้อยละ 

10 

  



 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 - 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 
  กรอบเวลาปกติ  

 ที่กฎหมายกำหนด 

    

 จำนวนคดีอาญา  
 ที่หน่วยงานไต่สวน  
 คดีทุจริตลูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจำนวนคดี  
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจำนวนคดี  
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจำนวนคดี  
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจำนวนคดี  
ที่ส่งฟ้อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนด
กรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาปลูกสงค่านิยม
วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิด้านทาน ต่อโอกาสและการซักจูง  
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคม  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน  
เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของ  
ส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 



 
 
 
 
 

  

โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (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 มิติ มิติที่  
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่  
สม บูรณ”์ ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์  
ปลูกผิงจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ  
รับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปียมสุข (Happiness)  
และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)



 
 
 
 
 

 

โมเดลประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาส์ความมั่งคั่ง มั่นคง และมั่งยืน 

 

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไปทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
          ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
             สร้างวัฒนธรรมต่อด้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมด้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งด้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
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” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อด้าน
การทุจริต และปลูกฝืงความพอเพียง มีวินัย ชื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ที่ทำหน้าที่
ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเลียสละ เพ่ือส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย  
 ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก  
 ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

 2. ส่งเสริมให้มีระบบและ  
 กระบวนการกล่อมเกลาทาง  
 สังคมเพ่ือด้านทุจริต 

 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
 2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร  
 วิชาชีพ 
 2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือ ด้านทุจริต 

 3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม  
 และการปฏิบัติงานต่อด้านการทุจริต 
 3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ  
 การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การ
สอนในทุกระดับ 
 3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน (Community) 
และ บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือ ต่อด้านการทุจริต 

 4.1 สร้างชุมชนเฝ็าระวัง ต่อด้านทุจริต 
 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ  
 จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้ เกิดการลงโทษทางสังคม  
 (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อด้านการทุจริต 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม  

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อด้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การ
แสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุก
ฝ่ายที่ด้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริต 
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนำ
เจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อด้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. พัฒนากลไกการกำหนดให้  
 นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง  
 การเมืองในการต่อด้านการทุจริต  
 ต่อสาธารณชน 

 1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้าน  
 การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง  
 ทางการเมือง 
 1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ  
 พรรคการเมืองในการต่อด้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

 2. เร่งรัดการกำกับติดตาม  
 มาตรฐานทางจริยธรรมของ  
 นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
 ในทุกระดับ 

 2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง  
 จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
 เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง  
 และเจ้าหน้าที่รัฐ 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน  
 กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ  
 สำหรับเจตจำนงในการต่อด้าน  
 การทุจริต 

 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ  
 ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริต  
 ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์  
 และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ  
 ปราบปรามการทุจริต 
 3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 4. พัฒนาระบบการบริหาร 
 งบประมาณด้านการป้องกันและ  
 ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน  
 เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ  
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน  
 และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

 5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน  
 ต่อด้านการทุจริตสำหรับ  
 ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
 โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งด้น 

 5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อด้านการทุจริตในรูปแบบ  
 นิติบุคคล 
 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อด้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ  
 ภาคประชาชน 

 6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ  
 กำกับดูแลและควบคุมการ  
 ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง  
 การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้  
 แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย  
 และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
 6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต  
 ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเลียต่อ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขึ้นตอนการกำหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต  
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย  
(Policy Formation) ขันการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)  
ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน  
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. วางมาตรการเสริมในการสกัด  
 กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเลียงของพรรคการเมือง 
 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ธรรมาภิบาล  1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 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 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่า‘ผินจริยธรรม หรือเป็น 
 ความผิดในทางบริหาร 
 1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
 1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
 ไปสู่การปฏิบัติ 
 1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 2. การรายงานผลสะท้อนการ  
 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 (Policy Cycle Feedback) 

 - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

 3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ  
 การรายงานและตรวจสอบ  
 ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย  
 ไปปฏิบัติ 

 - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน  
 และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา  
 วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรูในการตรวจสอบการทุจริต  
 เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส  
 และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน  
 ป้องกันการทุจริต 

 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
 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. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

 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  
 ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
 ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
 ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ  
 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้  
 การทุจริตของประเทศไทย 

 

 6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน  
 ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

 6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม  
 หลักธรรมาภิบาล 
 6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีล่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
 อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 7. พัฒนาสมรรถนะและ  
 องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ  
 บุคลากรด้านการป้องกัน  
 การทุจริต 

 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ  
 ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
 7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน  
 การทุจริต 

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

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

 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การปรับปรุงและ

พัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใน
การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเป็นกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริต
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะ
ได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดในที่สุด  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง  
 ร้องเรียนการทุจริตให้มี  
 ประสิทธิภาพ 

 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อด้าน  
 การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงไดโดยง่าย 
 1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 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  
 ด้นสังกัด 

 4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้  
 กฎหมายในการปราบปรามการ  
 ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ  
 ทุจริตและสอดคล้องกับ  
 สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
 การทุจริต 
 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน  
 ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น  
 ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม  
 การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย  
 ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
 4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

  4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐด้นสังกัดในการบังคับใช้  
 กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ  
 การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
  ในการปราบปราม 
 การทุจริต 

 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง  
 หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
 5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ  
 หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ  
 ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

 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 
 และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
 (Training) 
 7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน  
 เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

 8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด  
 ให้สาธารณชนรับทราบและ 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง  
 ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน  
 อย่างกว้างขวาง 

  



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ตระหนักถึงโทษของการกระทำ  
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

 

 9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  
 ดำเนินคดีทุจริตระหว่งประเทศ 

 - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี  
 ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่  
 เปลี่ยนแปลงไป 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย” 
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  

ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (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 ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึ ดมั่นในความชื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

แนวทางการดำเนินงาน 
แผนงาน บูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง  
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คำนิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  
จัดการภาครัฐ ในการการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะ  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มี  
คุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  
สถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความชื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง  
เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็น  
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกผิงและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
มุ่งเนน้การปรับพฤติกรรม "คน"โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ  
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด  
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง  
วัฒนธรรมและค่นิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่นิยมที่ยึดประโยชน์  
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม  
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาเพ่ือปฏิรูป "พลเมืองไทยในอนาคต" ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน  
สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความชื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย  
และเคารพกฎหมาย 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็น
การมุ ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับซาดิว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการที่
มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อด้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

 (โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ  
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  



 
 
 
 
 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สถานศึกษาและ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ซาดิ (V.I. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์'ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อด้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
การป้องกันและปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติบาย  
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของหน่วยงานในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80) 

            วัตถุประสงค์โครงการ 
1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการดำเนินการตามภารกิจหลักท่ีสอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒธรรมองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการจากโรงเรียนด้วยความโปร่งใส 
    3 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานด้วยความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ และปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 4 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอพียง และจิตสาธารณะและปฏิบัติจนเกิดเป็นกิจนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
         เป้าหมายโครงการ 
         เชิงปริมาณ 

 - โรงเรียนมีผลการประเมิน IIT  EIT และ OIT  ด้วยความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒธรรมองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  - ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน นักเรียน  จำนวน 1,029  คน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีพฤติกรรมการทำงานด้วยความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ และปลอดจากการทุจริตในการ 
ปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85  
  -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอพียง และจิตสาธารณะและปฏิบัติจนเกิดเป็นกิจนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85 

       เชิงคุณภาพ 
- คร ูนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมีจิตสำนึก ความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะ กระบวนการคิด มี

วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และมีจิตสาธารณะ นำความรู้จาก คุณลักษณะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตมรสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  รายละเอียดและคำชี้แจง งบประมาณ 

ที ่ รายการกิจกรรมสำคัญ 
งบประมาณปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ศึกษาวิธีการวัดผลประเมินผล
ในโรงเรียน  และประชุม
วางแผน(P) 

- - - - พ.ค. 65 ครูชลอ  ทิพวัน  

2 ดำเนินการจัดกิจกรรม (D) - - - - พ.ค. 65 – ก.พ. 
66 

  

1. กิจกรรมประกาศคำ 
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต 

- - 1000 1000 พ.ค.2565 ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนเรียน 

2. กิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” 

- - - - พ.ค.65-มี.ค.66  

- ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้น ม.1และม.4 

- - 1000 1000  พ.ย.2565 ครูสายทิพย์  
อ๊อดพันธ์ 

- ค่ายคุณธรรมระดับชั้น 
ม.1-6 

- - 1000 1000 พ.ค.65-มี.ค.66 หัวหน้า
ระดับชั้นม.1-6 

- กิจกรรมฐานคุณธรรม - - 2000 2000 พ.ค.65-มี.ค.66 หัวหน้า
ระดับชั้นม.1-6 

- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
ไหว้พระสวดมนต์  

- - - - พ.ค.65-มี.ค.66 ครูประจำชั้น
ทุกคน 

- กิจกรรมออมเงินกับ
ธนาคารออมสิน 

- - - - พ.ค.65-มี.ค.66 นางศรีวรรณ  
หงษ์ทอง 

- กิจกรรมจิตอาสากล้า
ทำดีกับชมรมต้นกล้า
ทำดีศรีกงไกรลาศ 

  1000 1000 พ.ค.65-มี.ค.66 นางมะลิวัลย์  
ทองอิน 

- กิจกรรม ร.ด. จิตอาสา - - - - พ.ค.65-มี.ค.66 นายจีรศักดิ์  
พวงขจร 

- กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมรายห้องเรียน 

  2000 2000 พ.ค.65-มี.ค.66 น.ส.พิสมร  
ภูธร 

3. กิจกรรมประเมิน IIT 
EIT และเผยแพร่ข้อมูล
(OIT) ผ่านเว็บไซต์ของ
ทางโรงเรียน  

  1500 1500 พ.ค.65-มี.ค.66  ทุกกลุ่มงาน/ 
ครูทุกคน 

3. นิเทศติดตามการดำเนินการ (C)     ก.พ. 65 ฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 



 
 
 
 
 

4. สรุปประเมินกิจกรรมและจัดทำ 
  รายงานกิจกรรม  (A) 

  500 500 มี.ค. 65 รองจิตจุฑา สุข
สมจิตร 

 รวม 10,000   
  ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
 ( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2000 - 3500 - 2500 - 2000 - 

 
 งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ     จำนวน   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 เงินอ่ืนๆ   ............-.....................   จำนน.........-………บาท (…………………………….-…………………….) 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
           2  ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  
 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
8.1  เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนมีผลการประเมิน 
IIT  EIT และ OIT  ด้านความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการ
ทำงานในหน่วยงาน 
 -ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 65 คน 
นักเรียน  จำนวน 1,029  คน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีพฤติกรรมการ
ทำงานด้วยความโปร่งใส   
 -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอพียง  จิตสาธารณะ
และปฏิบัติจนเกิดเป็นกิจนิสัยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน   

การสังเกต/ตรวจสอบ/ 
รายงานกิจกรรม/
สัมภาษณ์ 

แบบรายงานโครงการ 
วัดผลประเมินผล 

นักเรียน ปีการศึกษ 
2565 ได้รับการพัฒนาครบ 

ร้อยละ 85 

8.2  เชิงคุณภาพ 
 คร ูนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมี
จิตสำนึก ความเป็นไทย มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะ กระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ นำ
ความรู้จาก คุณลักษณะดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ดำรงชีวิตมรสังคมได้อย่างมีความสุข  

การสังเกต/
แบบสอบถาม/รายงาน
กิจกรรมต่างๆ 

แบบสอบถาม/ 
รายงานกิจกรรมต่างๆ 
แบบรายงานโครงการ 

นักเรียน ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินด้าน 
คุณลักษณะอยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 85 
-ครูมีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพครู 
  
  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 โรงเรียนมีการดำเนินการตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน วัฒธรรมองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการจากโรงเรียนด้วยความโปร่งใส 



 
 
 
 
 

          3 บุคลากรในโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานด้วยความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ และปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 4 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอพียง และจิตสาธารณะและปฏิบัติจนเกิดเป็นกิจนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10.  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายของงบประมาณ 

กิจกรรม 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน

รวม 
(บาท) 

1. กิจกรรมประกาศคำ 
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต 

- ค่าใช้สอย ไวนิลโฟมบอร์ด  

 
 
2 

 
 

500 1,000 

 
 

1,000 
2. กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ

แผ่นดิน” 
   

- 

- ค่ายเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้น ม.1
และม.4 
ค่าวัสดุฝึก   

 
 

250 คน 

 
 
4 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

- ค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1-6 
ค่าวัสดุฝึก   

 
6 ระดับ 

 
166.6 

1,000 
1,000 

- กิจกรรมฐานคุณธรรม 6 ระดับ 333.33 2,000 2,000 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวด

มนต์  
- -  

- 

- กิจกรรมออมเงินกับธนาคารออมสิน - - - - 
- กิจกรรมจิตอาสากล้าทำดีกับชมรมต้น

กล้าทำดีศรีกงไกรลาศ 
ค่าวัสดุ 

 
 
4 

 
 

250 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
- กิจกรรม ร.ด. จิตอาสา - - - - 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรมราย

ห้องเรียน ค่าวัสดุ  กระดาษ A 80 g 
 

4 ลัง 
 

500 
 

2000 
 

2,000 
3. กิจกรรมประเมิน IIT EIT และเผยแพร่

ข้อมูล(OIT) ผ่านเว็บไซต์ของทาง
โรงเรียน  
ค่าวัสดุ  กระดาษ 80 g* 
ค่าใช้สอย จัดทำไวนิล 

 
 
 

2 ลัง 
1 

 
 
 

500 
500 

 
 
 

1000 
500 

 
 
 
 

1,500 
รวม    10,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ ะ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน  
พันธกิจ : 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อด้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  

เป้าประสงค์ : 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

แผนงานบูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความชื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)



 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1. บุคลากรทุกระดับมี  
 จิตสำนึกแลพฤติกรรม  
 ที่สามารถแยกแยะ  
 ระหว่างผลประโยชน์  
 ส่วนตัวแลผลประโยชน ์ 
 ส่วนรวม ประพฤติตน  
 เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
 สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 1) การประกาศ  
 เจตนารมณ์ 
 บริหารงานด้วย  
 ความซื่อสัตย์สุจริต  
 และกำหนด  
 นโยบายคุณธรรม  
 และความโปร่งใส
ใน การดำเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/ กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ  
บริหารงานด้วย 
 ความชื่อสัตย์สุจริต 
 - การประกาศนโยบาย  
 คุณธรรมและความโปร่งใส  
 ในการดำเนินงาน 
 - ติดตามแนวทาง  
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้  
 และรับของขวัญ เพ่ือให้  
 บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไป ตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของความ สำเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ 

 

 2) สร้างจิตสำนึกท่ี  
 ตัวบุคคลให้  
 ตระหนักร้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริตให้ดำรงตน
อย่างมี  ศ้กดิศ์รี
และเกียรติภูมิ 
 
 

 1) ปลูกสงและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“โรงเรียนสุจริตไม่คิด  
คอร์รัปชั่น” 

 ร้อยละของจำนวนบุคลากร 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิความ
ตระหนัก รู้ และได้รับการปลูก
สงให้มี ทัศนคติและค่านิยมที่ไม ่

ยอมรับการทุจริต 

5,000 

 3) ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าผลประโยชน์
ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ  
 ดำเนินงาน 

 1) ปรับฐานความคิด  
 บุคลากรให้สามารถแยก  
 ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน ์
 ส่วนร่วม 
- ประชุมการวิเคราะห์
ความ เสี่ยงในโรงเรียน 

 ร้อยละของจำนวนบุคลากร  
 เป้าหมายมีความตระหนัก  
 และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม  
 แนวทางเรื่องผลประโยชน์ 
 ทับซ้อน 

5,000 



 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก  
 รู้ในการป้องกันการทุจริต 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” 

 ร้อยละ 80 ชองจำนวน  
 บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีความตระหนักรู้ และได้รับ 
 การปลูกสงทัศนคติและ 
 ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

 บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ  
 พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ  
 ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
 ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน  
 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

5,000          ฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 
ร่วมต้านทุจริตสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้าน การทุจริต 

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ 
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง 
การรับรู้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ในองค์กรและสาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและต่อต้าน  
การทุจริต 

5,000          กลุม่สาระสังคมฯ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ITA Online ประจำปีการศึกษา 2565 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ITA Online ประจำปีการศึกษา 2565 (เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาฯเข้ามามีส่วนร่วม) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในหัวข้อ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 


