
 

  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 



 

คํานํา 

 แผนปฏิ บั ติการปองกันการทุจริต  สํ านักงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น        

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็น 

การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทางหลัก  

3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ  

3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิ บั ติการปองกันการทุจริต  สํ านักงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกัน   

การทุจริต บทวิ เคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ         

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 

นโยบาย และคําสั่งที่เก่ียวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ     

แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย       

และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ     

เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ            

และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

  



สวนที่ 1  
บทนํา 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค

สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน          

การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบ  

ทางลบในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับ

การพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน  

(Corruption Perceptions Index: CPI) ป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับป พ.ศ. 2562    

โดยในปนี้จัดอยูในอันดับที่  104 ของโลก จากจํานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทย             

ยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมายหลัก เพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญ

กับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 

และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา    

และพลวัตการทุจริตของแตละ หนวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไก            

ที่เก่ียวของ  ในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่  3  (2560 – 2564)  โดยกําหนดวิสัยทัศนว า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต านทุจริต”               

(Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ     

ใหมีมาตรฐานสากล” พรอมทั้งกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวม

ตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริม              

การกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวน      

ในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล    

โดยมีปจจัยความสําเร็จ  คือมีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก         

สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทนัและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับ

การปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งน้ี มีความเชื่อมโยงกับ



ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย     

ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบ    

และกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต พรอมทั้ ง เสริมพลังการมีส วนรวมของพลเมือง                

(Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เพื่ อลดปญหาการทุ จริต  อีก ท้ั งพัฒนา วิ เคราะหและบู รณาการระบบการประเมิ นด านคุณธรรมและ                       

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี     

ความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 6  

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0  

โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” 

และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบ จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนกรอบทิศทาง    

ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลให

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

 

 



 ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน แบงเปน
เครือขายการศึกษา จํานวน  เครือขาย โดยมอบหมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากร/เจาหนาที่ ทุกคน รับผิดชอบกํากับ ดูแล และประสาน
การดําเนินงานรวมกับเครือขายการศึกษาและสถานศกึษาทุกแหง โดยมีปริมาณงาน ดังตอไปนี้    
 

* ตาราง  1  จํานวนบุคลากรในสํานักงานจําแนกตามตําแหนง  

 

ที ่ ตําแหนง จํานวน (คน) 
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 1 
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 3 
3 ศึกษานิเทศก  8 
4 นักจัดการงานท่ัวไป 1 
5 นักประชาสัมพันธ 1 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 4 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
10 นักวิชาการพัสดุ 1 
11 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
12 นักวิชาการศึกษา 5 
13 นิติกร 2 
14 เจาพนักงานธุรการ 4 
15 พนักงานราชการ 1 
16 ลูกจางประจํา 1 
17 ลูกจางชั่วคราว                          16 

รวม 59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  2  จํานวนครู  จําแนกตามประเภท  

ที ่ ประเภท รวมทั้งหมด 

1 ผูอํานวยการโรงเรียน 72 
2 รองผูอํานวยการ 16 
3 ขาราชการคร ู 878 
4 ลูกจางประจาํ 41 
5 พนักงานราชการ 22 
6 ครูวิกฤต 12 
7 ครูวิทย-คณิต 4 
8 พี่เลี้ยงเด็กพิการ 22 
9 เจาหนาที่ธุรการ (15,000) 34 
10 เจาหนาที่ธุรการ (9,000) 53 
11 นักการภารโรง 25 

รวม 1,179 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่  7  มกราคม  2564 

 
ตาราง  3  จํานวนสถานศกึษา และจํานวนนักเรียนแยกรายอําเภอ 

 

ที ่ อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวนนกัเรียน 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตน 

1 แกลง 59 2,617 9,538 666 12,821 

2 วังจันทร 14 505 1,821 218 2,544 

3 เขาชะเมา 14 504 1,492 338 2,334 

รวม 87 3,626 12,851 1,222 17,699 

 
ตาราง  4  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน จําแนกตามเครือขายการศึกษา 

 

ที ่ เครือขายการศกึษา 
จํานวนนักเรียน (สพฐ.) 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตน 

1 อริยมงคล 1,056 4,282 - 5,338 

2 แกลงบูรพา 575 1,838 155 2,568 

3 กรมหลวงชุมพร 623 1,813 384 2,820 

4 สุนทรภู 363 1,605 127 2,095 

5 วังจันทร 505 1,821 218 2,544 

6 เขาชะเมา 504 1,492 338 2,334 

รวม 3,626 12,851 1,222 17,699 

 
 



ตาราง  5  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามประเภทแยกรายอําเภอ 
 

ที ่ อําเภอ ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

รวม 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1 แกลง 53 6 59 25 

2 วังจันทร 10 4 14 8 

3 เขาชะเมา 7 7 14 5 

รวม 70 17 87 38 

 
 ทิศทางการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามภารกิจ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดทิศทาง  
การจัดการศึกษา ดงัตอไปนี้ 

 

 วิสัยทัศน 
 

   “เปนผูนําแหงนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียน         
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ินสูวิถีพอเพียง” 

 

      คานิยมองคการ  
 

    “มุงม่ัน สรางสรรค ประสิทธิผล” 
  

 พันธกิจ 
 
   1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง และพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษา   

ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ 
   2. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทุกระดับอยางมืออาชีพ 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยเนนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวน 
   4. สงเสรมิ สนับสนนุ ฟนฟู อนุรักษสืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         เปาหมายการจัดการศกึษา 
 

SMART 4  ประกอบดวย 
    1. Smart Learner     ผูเรียนคุณภาพ 
    2. Smart Teacher    ครูคุณภาพ 

3. Smart School      โรงเรียนคุณภาพ 
  4. Smart Area         เขตพื้นที่คณุภาพ 

 
 
 

 
      จุดเนนการจัดการศึกษา 
 

1. พัฒนาทักษะภาษาท่ี 3  Coding  
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
3. พัฒนาการอานออก - เขียนได คิดเลขเปน 
4. เสรมิสรางทักษะอาชีพ 
5. เสรมิสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ 
 

      การนําไปสูการปฏิบัติ โดยนโยบาย 10 อ      ประกอบดวย 
 

1. อนุบาลโดดเดน (Smart Kindergarten)     
2. อานเกงเขียนสวย (Literacy)    
3. โอเน็ตเปนหนึ่ง (O-NET)   
4. อาชีพหลากหลาย (Various Occupations)   
5. อังกฤษสื่อสาร (English Communication Skills) 
6. ไอซีทีกาวไกล (ICT Literacy) 
7. อนามัยแข็งแรง (Wealthy & Healthy Student) 
8. อากัปกิริยาดี (Good Manners) 
9. อีซีซีสรางสรรค (Creative EEC) 
10. องคกรแหงภูมิพลัง (Cooperative Organization) 
 

 
 
 
 
 



การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่   
การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน   

จนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล            

ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่     

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ       

ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของ    

การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคกรอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 



และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดมิ และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออื่นที่เก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เก่ียวของกับ 

การทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาที่ 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรงุระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนนิงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

 



ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.20 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 78.07 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานอยูใน ระดับ B ( 78.07 ) โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนสูงสุด 99.67 คะแนน         
สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน 37.50 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรปุไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 74.43 - - 
2559 91.13 เพิ่มข้ึน +16.7 
2560 90.66 ลดลง -0.47  
2561 85.55 ลดลง -5.11  
2562 81.53 ลดลง -4.02  
2563 78.07 ลดลง -3.46  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐาน 
การเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาที่ 99.67 AA ผาน 
2 การใชงบประมาณ 95.26 AA ผาน 

3 การใชอํานาจ 97.62 AA ผาน 

4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 94.86 A ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.23 AA ผาน 

6 คณุภาพการดําเนินงาน 91.59 A ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.22 A ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 84.13 B ไมผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 76.48 B ไมผาน 

10 การปองกันการทุจริต 37.50 F ไมผาน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 



ระดับ คะแนน หมายเหต ุ
AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 
B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนนิงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เปนรายตัวช้ีวัด พบวาตัวชี้วัดที่หนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดีย่ิงข้ึน  
(มีคะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังน้ี 

1. การปฏิบัติหนาที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน 
ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได 

3. การใชอํานาจ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 4. การใชทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองทบทวนนโยบายที่ เ ก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน       
เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่น       
ใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมี
กระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ     
จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 



6. คุณภาพการดําเนนิงาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให 
ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง 
การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น 

9.การเปดเผยขอมูล 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 
  10. แนวทางการปองกันการทุจริต 
   1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนา
ใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน  



4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ            

ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

  



สวนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวของ 

สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้  สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลัก              

ดานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับ           

ทุกภาคสวน ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช.    

มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเดน็ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสําคัญทั้ง 8 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทย     

วา “...บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่สําคญั คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ

ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรอืกระทําการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ



เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมน้ันสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

ไดเกิดปญหาที่เก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชน        

ใหกับตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดง   

ใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที่ของรัฐ      

ตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงาน             

จะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความมั่นคง 

 (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุตธิรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทาํงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

 



 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทนุ พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทยีมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

 (4) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรกัษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบรหิารจัดการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับส่ิงแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม 

 



 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครฐั  

 (8) ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จําเปนตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  



เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรปูธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง  ๆ ในสังคมร วมมือกันในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ 

 
 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤต ิ
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมตํ่า

กวา  73 
คะแนน 



เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ           

คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสราง วัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเ ก่ียวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 
ถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ 
ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทําการทุจริต เนื่องจาก           
มีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอื่นกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เขมขนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ 
ระดับองคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ 
สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการ      



วางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เก่ียวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัต      
ของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเ มืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหนาที่ความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบั ติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให มีความใสสะอาด   
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา 
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อสรางนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเน่ือง เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม



ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต 
ขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่ เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของ 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ         
โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ กตกิา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล 
รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ 
สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไก 
ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการ
การทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
รวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแส          
ที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานที่
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 

  



เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลเรื่องวินยั 
(ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตที่
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต 
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 
เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดี 
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรบัปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต     
โดยการปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 
ของทรัพยสินและหนี้สิน 



2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ           
อาทิ ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ ก่ีย วของ กับการ ทุจ ริตและประพฤติ มิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการดํ า เนิ นการ 
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสิน           
หรือผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น 
รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ 
เพื่อสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษา            
และมีสมรรถนะและความรูที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดําเนินคดทีุจริต
มีความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ที่หนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

 

 



 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6          

การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้  

ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคดิและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ

การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวน 

ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุ งเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาล              

ในภาคเอกชน เพื่อเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน             

ทั้งนี้ การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 

 



 โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลที่นอมนําหลักปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ        

(1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร 

การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 

มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน 

“มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิด

สรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งมีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมที่เปยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)  

 

 

 

 



 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ที่สูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

เป นยุ ทธศาสตรที่ มุ ง เน น ให ความสํ าคัญ ในกระบวนกา รการปรั บสภาพสั งคมให เ กิดภาวะที่                  

“ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสราง

วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบัน       

หรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ

ความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรยีนการสอน การนาํเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ 2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองท่ีดี 



ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตานทุจริต 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสาํหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือ
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจรติ 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการทุจริต 

 

 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม

ทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม

ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรฐับาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมคัรรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมอืงในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รฐั 
ในทุกระดบั 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 



ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

รายจายประจาํปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศกึษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสาํหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนนินโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

จึงได กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)            

และขั้นปอนขอมูลกลบั (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พฒันาเกณฑชีวั้ดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรบัผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผดิในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบรหิาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสาํหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 



ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ธรรมาภิบาลในการนาํนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชงินโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย              

ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดขึ้น 

โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทาํงานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาํขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพือ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 
บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 



ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
อยางเดด็ขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สาํหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 
การดาํเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ 

ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตรน้ีจะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 

จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดงันี้ 

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรบัเรื่อง
รองเรยีนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรบัเรื่องรองเรยีนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเรว็ เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรบัเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรพัยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสรางมาตรฐานการดาํเนินการปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครฐั 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสยีหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทจุริต 



ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4.5 การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินยัในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รฐั 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทจุริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมมีาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมมีาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจรติ 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนกัถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดทีุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของปรมิาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. ศึกษา และกาํกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสาํรวจตาม 
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิตบิัญญัติแหงชาติ 
ตาม ท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหยึกมั่นในความซื่อสัตย 
สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจรติประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทปีสุวรรณ) 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัย



ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร     
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมือง     
ที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต โดยกําหนดจุดเนนที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ มุงเนนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

  



สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
.............................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรกุ 

หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

1. เหตุผลความจําเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ท่ีกลาวถึง 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสราง

องคความรูและกระบวนการเรยีนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย 

อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 



2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ 
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเขมแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
   

4. กลุมเปาหมายโครงการ 

 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 จํานวน 17,699 คน 
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จํานวน 1,179 คน 
  3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ป 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 

1. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 48 

2. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปาหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. การนิเทศ กํากับติดตาม 
การดําเนินงาน และ 
การดําเนินการอื่น ๆ  
ตามโครงการ 

รอยละของโรงเรียน
ที่ไดรับการนิเทศ 
กํากับติดตาม และ
บูรณาการ  
การดําเนินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 

รอยละ 100 50,000          กลุมนิเทศฯ 

2. การดําเนินกิจกรรม 
ถอดบทเรยีน (Best Practice) 
สําหรับผูบริหารและคร ู

รอยละของโรงเรียน
ที่มีผลงาน /
นวัตกรรมที่ 
บูรณาการ สงเสรมิ 
สนับสนุน ใหมี
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
 

รอยละ 80 20,000          กลุมนิเทศฯ 

3. การดําเนินกิจกรรมบริษัท
สรางการด ี

รอยละของโรงเรียน
ที่ดําเนินกิจกรรม
บริษัทสรางการดี 
และบริหารจัดการ
โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน
สวนรวมมากกวา
สวนตน  
 

รอยละ 80 40,000          กลุมนิเทศฯ 



กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. การดําเนินกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ. นอย และ ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

รอยละของ
เครือขาย ป.ป.ช.
สพฐ.นอย และสพฐ.
ชุมชน ทีม่ีสวนรวม
และเปนผูนําในการ
ตอตานการทุจริต  

รอยละ 80 40,000          กลุมนิเทศฯ 

5. การขับเคลื่อนหลักสูตร 
ตานทุจริตศึกษา  

รอยละของโรงเรียน
ที่นําหลักสตูรตาน
ทุจริตศึกษา ไปปรับ
ใช ในการจัดการ
เรียนการสอน และ
รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

รอยละ 100 45,000          กลุมนิเทศฯ 

6. การดําเนินกิจกรรม  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ตอตานการทุจริต 

รอยละของโรงเรียน
ทีพั่ฒนานวัตกรรม
จนเปนที่ยอมรบั 1 
โรงเรียน 1
นวัตกรรมตอตาน
การทุจริต 

รอยละ 80 40,000          กลุมนิเทศฯ 

7. การดําเนินกิจกรรม 
สื่อสรางสรรคตานทุจริต  
(สื่อภาพยนตรสั้น) 
 
 
 

รอยละของโรงเรียนท่ี
จัดทํานวตักรรมส่ือ
ภาพยนตรสั้นเชิง
สรางสรรคท่ีสราง
คานิยมความซื่อสัตย

สุจริต ใหแกสังคม 
  

รอยละ 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

         กลุมนิเทศฯ 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

8. กิจกรรมเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต  
มีจิตสาํนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและ
ผลประโยชน
สวนรวม 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม
อํานวยการ 
กลุมกฎหมาย
และคด ีและ
กลุม ICT 

8.1 ศึกษาดูงานและเปลี่ยน
เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีกับ สพท.
ที่มีผลการประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสของ
สํานักงานมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรอืสูง
กวาเปาหมายท่ีตั้งไวในการ
สรางความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต เสริมสราง

รอยละของบุคลากร
(59 ราย) ใน
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานําผลจาก
การศึกษาดูงานและ
เปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดีกับ สพท.
ที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ

รอยละ 90 150,000          กลุม
อํานวยการ 
กลุมกฎหมาย
และคด ีและ
กลุม ICT 



กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

คานิยมรวมตานทุจริต 
เสรมิสรางการคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม และ
รวมกิจกรรมสรางจิตสํานึก
สาธารณะรวมบําเพ็ญ
ประโยชน 
 

โปรงใสของ
สํานักงานมีผลการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรอื
สูงกวาเปาหมาย
ที่ตั้งไว มาพัฒนา
ปรับปรุงใหคา
คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ของสํานักงานมผีล
การดําเนินงาน
เปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 
และบุคลากรใน
สังกัดไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องความ
ตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต  
มีคานิยมรวมตาน
ทุจริต มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน



กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ตนและ
ผลประโยชน
สวนรวม 
 

8.2 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การเสริมสราง
คานิยมรวมตานทุจริต และ 
การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม” 

รอยละของบุคลากร
ใน สพป.รย.2 มี
คานิยมรวมตาน
ทุจริต และมีการคิด
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชน
สวนรวม 
 

รอยละ 90 10,000          กลุม
อํานวยการ 
กลุมกฎหมาย
และคด ีและ
กลุม ICT 

8.3 กิจกรรมอบรมใหความรู
แนวทางปฏิบัติราชการท่ีดี  
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ และ
เสรมิสรางวนิัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ในการไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตทุกรปูแบบ  
 

รอยละของบุคลากร
ใน สพป.รย.2 มี
ความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติ
ราชการที่ดี ปองกัน
การทุจริตภาครัฐ 
สงผลตอความมีวินัย
ของขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
การเสริมสรางการ
ไมยอมรับและ

รอยละ 90 40,000          กลุม
อํานวยการ 
กลุมกฎหมาย
และคด ีและ
กลุม ICT 



กิจกรรม ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ตอตานการทุจริต
ทุกรปูแบบ 
 

9. กิจกรรมการพัฒนา
เคร่ืองมือการประเมิน ITA 
Online 
 

จํานวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

เคร่ือง 
 
 
 

-3 
 
 
 

10,000 
 
 
 

         กลุมกฎหมาย
และคดี และ
กลุม ICT 
 

10. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ป  
พ.ศ. 2564 
 

รอยละ 90 25,000          กลุมกฎหมาย
และคดี และ
กลุม ICT 
 

11. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา  
 
 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
ป พ.ศ. 2564 

รอยละ 90 50,000          กลุมกฎหมาย
และคดี และ
กลุม ICT 
 

 
 



7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 
 
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตที่
เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทจุริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ดวยวิธีการออนไลน ผานทางเว็บไซต
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 
  



 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 
 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคมุ และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เปาประสงค :  
 เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1. รอยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซื่อสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 48) 

2. รอยละของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานท่ีมีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไมนอยกวารอยละ 48) 

3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปร งใสในการดํา เนินงานของสถานศึกษา/ สํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน 

(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------ 

 
 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคดิ  
ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

การปลูกฝงและสรางจิตสํานกึและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต 
 

- กลุมที่เก่ียวของ 

- การนิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน และการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
 

50,000 กลุมที่เก่ียวของ 

- การดาํเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผูบริหารและคร ู
 

20,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - การดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการด ี
 

40,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - การดําเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
 

40,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
 

45,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - การดาํเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 
 

40,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - การดาํเนินกิจกรรมสื่อสรางสรรคตานทุจริต (สื่อภาพยนตรสั้น) 20,000 กลุมที่เก่ียวของ 



 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ
วาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

 การยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

- กลุมที่เก่ียวของ 

  - กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - กลุมที่เก่ียวของ 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี ในการสรางความตระหนักรูในการปองกันการ

ทุจริต เสริมสรางคานิยมรวมตานทุจริต เสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม และรวมกิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะรวมบําเพ็ญประโยชน 

150,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางคานิยมรวมตานทุจริต และการคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม” 

10,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - กิจกรรมอบรมใหความรูแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครฐั และเสริมสรางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการไมยอมรับและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  

40,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000 กลุมที่เก่ียวของ 

 - กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000 กลุมที่เก่ียวของ 
 - กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา  50,000 กลุมที่เก่ียวของ 

รวมทั้งสิ้น 540,000  
 
  ผูเสนอแผนปฏิบัติการ        ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (.........................................)       (.........................................) 
    ตําแหนง ...............................................      ตําแหนง ............................................... 
 
      ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

                 (.........................................) 
       ตาํแหนง ............................................... 

       สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 

 



 
 












