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ส่วนที่ 1 บทน า 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 

ปัจจุบันปัญหาการคอร์รัปช่ันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่างๆท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยซึ่ง
ปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ 
ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกัน
ว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาส าคัญ ล าดับต้นๆท่ีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพ
ในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาท่ีพบคือการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประเพณีนิยมท่ีปฏิบัติมาต้ังแต่ด้ังเดิมและมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ 
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปช่ันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์
ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปช่ันของข้าราชการอยู่ท่ีตัวข้าราชการปัญหาท่ีเกิดจาก 
ความคิดความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบและปัญหาของตัวข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุท่ี
ส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปช่ันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่
เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 

จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนนในป ี2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในปี 2560 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลงเหลือ 36 
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง เร่งด่วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ัง
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริม การเรียนรู้
ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่ สังคม
ท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน การทุจริต มี
กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการ
ท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริต 
โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์
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ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อต้านทุจริต พร้อม
ท้ังเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริตและ
มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับ คะแนนดัชนี
การรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ“สร้าง
ความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริตท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
ปลูกจิตส านึกทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริตส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคตตระหนักในความส าคัญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายข้อท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการพัฒนาส านักงานส่วนกลางและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ใน การท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564 เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดคุณธรรมในการท างานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป .ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน
การ ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้า
กับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 3. แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สาระส าคัญท้ัง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีน าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ท่ี
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน
นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ัง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริตหรือช้ี
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญ คือไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้เกิด
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีน าให้ข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับ ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะ
แสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ 
การก าหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก 
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ      
ในการท่ีจะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น ใน 

กระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน

และชายฝ่ังทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

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

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ

พัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 

ศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม  

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน (5) พัฒนาการ

ส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ 
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกัน
เพื่อร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ งบประมาณมาก ท าให้รัฐ
และประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ การทุจริตท่ีอาจมี
ความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข ปัญหา
ดังกล่าว 

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นกรอบในการจัดท าโดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก 
ดังนี ้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด ใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 
การด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ 
แจ้งข้อมูลและช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เฉียบขาด เป็นธรรม และ การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตให้ได้ผลและประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับ
โดยประชาคม ระหว่างประเทศการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ บูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบคือ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมท้ังสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอาย ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง 
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดย
ได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด 
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกั  น และ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความ
สนใจข่าวสาร และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ัง
ในชีวิตประจ าวัน และการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว 
ยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางสังคมประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ 

ปลอดการทุจริต ประเทศไทย(อันดับ/คะแนน) 1 ใน 54 1 ใน 43 1 ใน 32 1 ใน 20 

และประพฤติ  และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้ 

มิชอบ  คะแนนไม่ต่ า 
กว่า 50 

คะแนนไม่ต่ า 
กว่า 57 

คะแนนไม่ต่ า 
กว่า  62 

คะแนนไม่ต่ า 
กว่า 73 

  คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
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ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท า
การทุจริตเนื่องจากมี ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคม ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง
สังคมต่อการกระท า รวมท้ัง ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น  ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาล ต้องบริหาร ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา ผลประโยชน์  โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าการทุจริตน่าจะทวีความรุนแรงซับซ้อนและยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมท่ีต่ืนตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสมโดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่ งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและ         
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด กรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ การทุจริต 

แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” 
และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด เป็นประโยชน์ส่วนตน 
ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง 
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถท าหน้าท่ีความเป็น 
พลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ 
ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงานการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวมโดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้วผู้บริหารประเทศต้องมี
คุณสมบัติ ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้าง
นักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น การสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใสมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและ
เท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ           
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตาม ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนิน
โครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เช่น 
การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง มาตรฐานท่ีโปร่งใส
ในกระบวนการบริการของภาครัฐลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ี
ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้าง
ความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไก
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐเพื่อ
บูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัวโดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน ข้ึนไป) 

2. คดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบลดลง 

 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ10 ลดลงร้อยละ50 ลดลงร้อยละ70 ลดลงร้อยละ80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
จ านวนข้อ ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

 จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ี ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่า กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกลไกและกระบวนการ

ปราบปราม การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการด าเนินคดี จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ี
เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็น
รูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ี
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการด าเนินคดี 
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2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย การปรับ
กระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหนี้สินรวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุงขั้นตอน
การด าเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น
เพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงท่ีสุด
เป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผลมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิการบูรณาการประสานงาน
คดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของ
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็วการบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ัง
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 
เพื่อสนับสนุนข้อมูล และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้
ด้านการปราบปรามการทุจริตโดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี สมรรถนะและ
ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปรง่ใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริต ท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย 
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
เวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ4ของ
จ านวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ3ของ
จ านวนคดี 
ทีส่่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ2ของ
จ านวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ1ของ
จ านวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปช่ันมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา 
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ัง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริตและมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชนเพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
ออกจากกันท้ังนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)  
(2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการ
ปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ี หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่า
ของมนุษย ์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ี สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบ
นิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังมีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม 
และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเป่ียมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ 
(Harmony) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
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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) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ การ
ทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทน ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
สังคมเพื่อต้านทุจริต 2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
ต้านทุจริต 3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ 
 การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
 การสอนในทุกระดับ 
 3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
ชุมชน (Community) และ 4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
ต่อต้านการทุจริต (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม  
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่ อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้ 1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง 
ต่อสาธารณชน 1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ 
 พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
2. เร่งรัดการก ากับติดตาม 2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
ในทุกระดับ เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
 และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
การทุจริต 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
4. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้าน
การทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม
เจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่
ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการ
ทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัว
นโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และขั้น ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
ธรรมาภิบาล 1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 1.4 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ 
 รับผิดชอบต่อสังคม 
 1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น ความผิด
ในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ ธรรมาภิ
บาลในการน านโยบาย ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
ป้องกันการทุจริต 1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
 และภาคประชาสังคม 
 1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
 มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
 1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
ยับย้ังการทุจริต 2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 

2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
3. พัฒนานวัตกรรมและ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ปัญหาการทุจริต 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
 ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
 การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 
4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ พฤติกรรม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 4.2 ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ระบบการประเมินด้านคุณธรรม ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ ได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
จะมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คดีการทุจริต จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ การป้องกัน
การทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มี ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคล่ือนไหวและความ ถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การ
ทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต
หรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปราม การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าว
กรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี ใน
กระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของ เจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน เจ้าหน้าท่ี
ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและตระหนัก
ถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อ
คดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 
เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ ค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ ตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนี
การรับรู้ การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนี การรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3                                          
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามมติของคณะรัฐมนตรีท่ีได้ขับเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดและก าชับให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA 
และน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้
หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการ พิจารณาน าผลการประเมิน ITA ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปร ะจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของ
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมการเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ
เกณฑ์การประเมินเดิมและการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้องท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการ
ทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ การทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี 

2) การใช้งบประมาณ 

3) การใช้อ านาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการด าเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
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8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี ้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด 
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน    
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
ท่ัวไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.77 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good) 
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 97.05 คะแนน (ผลคะแนน
จากการประเมิน EIT) ส่วน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 75.0 
คะแนน(ผลคะแนนจากการประเมิน OIT) 2) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน 77.07 คะแนน (ผลคะแนน
จากการประเมิน EIT) 3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน 78.89 คะแนน (ผลคะแนนจากการประเมิน EIT)    
4.)ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 84.75 คะแนน (ผลคะแนนจากการประเมิน IIT) 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 66.77 - - 
2559 83.14 เพิ่มข้ึน + 16.37 
2560 84.70 เพิ่มข้ึน + 1.56 
2561 86.40 เพิ่มข้ึน +1.70 
2562 82.40 ลดลง -4.0 
2563 83.77 เพิ่มข้ึน +1.37 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
คะแนนรวม 83.77 คะแนน (ไม่ผ่านการประเมิน) ได้ล าดับ ท่ี 131 จาก 225 เขต 

ตัวชี้วัด เร่ือง คะแนนที่ได้ วิธีการประเมิน มุมมองจาก สรุป 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  การปฏิบัติหน้าท่ี 97.05 

AA 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 84.75 
B 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 93.58 
A 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.06 
A 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.14 
A 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

      

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 86.76 
A 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก / 
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.89 
B 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

77.07 
B 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ไม่ผ่าน 

      

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 85.84 
A 

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เว็บไซต์/ 
ข้อมูลท่ัวไป 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 75.00 
B 

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เว็บไซต์/ข้อมูลด้าน
การป้องกันการทุจริต 

ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 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 
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ส่วนที่ 4 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ( มีคะแนนต่ า

กว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   คะแนนท่ีได้ 84.75 คะแนน   ไม่ผ่าน  ปี 2562 ได้คะแนน 83.31 คะแนน 
ผู้ประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนท่ีมีอายุงานเกิน 1 ปี  
รายละเอียดค าถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

    

       • คุ้มค่า     
       • ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้     
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด  

    

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

    

        • โปร่งใส ตรวจสอบได้     
        • เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง      
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

    

         • สอบถาม     
         • ทักท้วง     
         • ร้องเรียน      

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
2 การใช้งบประมาณ 84.75 B ไม่ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.89 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 77.07 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 75.00 B ไม่ผ่าน 
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สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองการปฏิบัติงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 ว่ามีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องและให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง ในระดับดีแต่ไม่
ผ่านการประเมิน ถึงแม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงมากกว่าในปีที่ผ่านมา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
1.สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพรเขต 2  ผ่านกิจกรรมต่างๆดังน้ี 
 1.1 การสื่อสารสร้างความตระหนักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กระเป๋าผ้าและเสื้อต่อต้านการทุจริตโดย
กลุ่มอ านวยการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมใช้สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ดังกล่าว 
 1.2 ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานและเน้นย้ าในการใช้จ่ายบประมาณให้ถูกต้องผ่านการประชมุ 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ชมุพร เขต 2 
2.การเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณให้บุคลากรในสงักัดได้รับรู้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน การรายงานการ
จัดว้ือจัดจ้างจัดหาวัสดุไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนท่ีได้ 78.89 คะแนน ไม่ผ่าน ปี 2562 ได้คะแนน 75.25  คะแนน  
ผู้ประเมิน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สพป.ชพ.2 (แจ้ง ผอ.รร. ทุกโรงตอบแบบวัดการรับรู้)  
รายละเอียดค าถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

    

        • เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
        • มีช่องทางหลากหลาย     
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ หรือไม ่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด  

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ 

    

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สพป.ชุมพร เขต 2 (ผอ.รร.) มองการเผยแพร่ข้อมูลของ สพป.ชุมพร เขต 2 ใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถส่งค าติชม ร้องเรียน
การทุจริต หรือความเห็นต่างๆได้ ในระดับดีแต่ไม่ผ่านการประเมิน ถึงแม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงมากกว่าในปีที่ผ่านมา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง ต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ โดย
การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานผ่านช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน ดังน้ี 
1 ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
2 ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยการปรับปรุง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารส านักงานและข่าวของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดเพ่ิมมากข้ึนจากท่ีมีอยู่เดิม เช่น face book Line เป็นต้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนท่ีได้ 77.07 คะแนน ไม่ผ่าน ปี 2562 ได้คะแนน 75.25 คะแนน  
ผู้ประเมิน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สพป.ชพ.2 (แจ้ง ผอ.รร. ทุกโรงตอบแบบวัดการรับรู้)  
รายละเอียดค าถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทยีบกับคุณภาพการปฏิบตัิงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ ก่อนมาติดต่อ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด  

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทยีบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด 
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด  

    

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สพป.ชุมพร เขต 2 (ผอ.รร.) มองการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ใน สพป.ชุมพร เขต 2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วม ในระดับดีแต่ไม่ผ่านการประเมิน ถึงแม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงมากกว่าในปีที่ผ่านมา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
1.เปิดโอกาสให้ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน เช่น การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ิมมากข้ึน 
2.ใช้เทคโนโลยีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานทั้ง 4 ด้านในรูปแบบที่ทันสมัยสะดวกต่อการให้ผู้มารับ
บริการได้ท าแบบส ารวจ และเข้าถึงได้ง่าย 
3.จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการรับบริการใหค้รอบคลุมภารกิจงานเพ่ิมมากข้ึน เข้าถึงได้ง่าย ณ จุดบริการและในเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนท่ีได้ 75.00 คะแนน ไม่ผ่าน ปี 2562 ได้คะแนน 75.45 คะแนน  
ผู้ประเมิน  ผู้ประเมินจาก สพฐ.เปิดเข้ามาดูเว็บไซต์ ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ตามหัวข้อต่างๆ  

ผู้รับผิดชอบแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ จากนั้นผู้ประเมินจะเข้ามาประเมินผ่านเว็บไซต์ของ สพป.ชพ.2 
ข้อมูลของตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีดังนี้ 

O 34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
O 37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
O 40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน 
O 41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O 43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 10 ผู้ประเมินมองการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของ สพป.ชุมพร เขต 2 เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับดี
แต่ไม่ผ่านการประเมิน และระดับคะแนนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา  
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือตัวชี้วัดด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ด าเนินการน าผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ได้รับคะแนนการประเมิน
น้อย จึงควรจัดท ามาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมา 

100/100 
คะแนน 

50/100 
คะแนน 



34 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านงบประมาณ 
1. สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและเน้นย้ าในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง
ผ่านการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 
 1.2 การส่ือสารสร้างความตระหนักผ่านการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้าและเส้ือ
ต่อต้านการทุจริต โดยกลุ่มอ านวยการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมใช้ส่ือประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีดังกล่าว 
2. การเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดได้รับรู้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนโยบายและแผน เช่น การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี การก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน การรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง/จัดหาวัสดุไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นต้น 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร   
1. ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบนั โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มี 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มอ านวยการ 
3. เพิ่มช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารส านักงานและข่าวของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับ
ทราบการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมากขึ้นจากท่ีมีอยู่เดิม เช่น facebook Line เป็นต้น โดยทุก
กลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปรับปรุงระบบการท างาน 
1. เปิดโอกาสใหใ้ห้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานเพิ่มมากขึ้น  
โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
2. ใช้เทคโนโลยีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานท้ัง 4 ด้านในรูปแบบท่ีทันสมัยสะดวกต่อ
การให้ผู้มารับบริการได้ท าแบบส ารวจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มอ านวยการ 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการรับบริการให้ครอบคลุมภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย ณ จุดบริการและ
ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ทุกครั้งต้องน าผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมาวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงพัฒนาใน
ส่วนท่ีได้ผลคะแนนน้อยหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยกลุ่มกฏหมายและคดี 
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