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 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความ
เป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
การ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 ควำมเป็นมำ 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่าง 
เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผล
กระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 256๔ ประเทศไทยได้ 3๕ คะแนน โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 1๑0 
ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการ
พัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อ
หลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(2560–2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการ
กล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมา 
ภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก 
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่



เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัย ตั้ งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี 
การรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้น 
บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพ่ือเป็นกรอบ 
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 



ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 ที่ตั้งอยูอาคารหลวงพอสายทอง  
เตชะธัมโม เลขที่ 333 หมูที่ 4 บานโนนทรายค า ต าบลผักปง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย
36110 อยูหางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยทางรถยนต์ 82 กิโลเมตร และอยู่หางจากกรุงเทพมหานคร 
โดยทางรถยนต์ 420 กิโลเมตร 

  ชองทางการสื่อสาร  โทรศัพท  :  0-4486-1930 ถึง 2   
         โทรสาร      :  0-4486-1303   
         Website  :  http://www.chaiyaphum2.go.th   
         E-mail   :  chaiyaphum02@gmail.com   
         Facebook   :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
  อาณาเขต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,992.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ
อ าเภอแกงครอ อ าเภอคอนสาร อ าเภอบานแทน และอ าเภอภูเขียว  
  มีอาณาเขตติดตอกับอ าเภอและจังหวัดตางๆ ดังนี้  
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ  อ าเภอชุมแพ อ าเภอภูผามาน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
          และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  
  ทิศใต     ติดตอกับ  อ าเภอคอนสวรรค อ าเภอหนองบัวแดง และอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  อ าเภอโคกโพธิ์ชัย และอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
ผูอ านวยการสถานศึกษา คร ูและนักเรียน รายละเอียดตามตารางประกอบที่ ๓ 
 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงจ านวนผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผูอ านวยการสถานศึกษา คร ูนักเรียน 
 

รำยกำร จ ำนวน 
๑. กลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย 
๒. คณะผู้บริหารในส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา ๔ คน 
     - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             ๑ คน 
     - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ๓ คน 

 

๓. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๘๓ คน 
๔. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - โรงเรียนหลัก                                                         ๒๖๐  โรง 
     - โรงเรียนสาขา                                                            ๒  โรง 

๒๖๒ โรง 

 

 

 



ตำรำงท่ี ๑ (ต่อ) 
 

รำยกำร จ ำนวน 
๕. บุคลากรในสถานศึกษา 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียน                                                ๒๔๙ คน 
     - รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                               ๖ คน 
     - ครูผู้สอน                                                            ๑,๙๐๔ คน  
     - ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ                                                 ๕๙๔ คน 

๒,๗๕๓ คน 

๖. นักเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
      - ก่อนประถมศึกษา                                               ๖,๖๓๘  คน 
      - ประถมศึกษา                                                   ๒๓,๘๐๙  คน 
      - มัธยมศึกษาตอนต้น                                              ๒,๙๙๒ คน 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                ๕๙ คน 

๓๓,๔๙๘ คน 

 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ทบทวน พ.ศ.256๔  

วิสัยทัศน (VISION) “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เปนองคกรชั้นน า บริหารจัดการ 
      ตามศาสตรพระราชา ผูเรียนมีคุณธรรมน าคุณภาพ” 

คำนิยมองคกร (Corporate Value) “มั่งค่ังคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ” 

พันธกิจ (Mission)  
  1. สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานโดยความรวมมือของทุกภาคสวน  
  2. สงเสริม สนับสนุนการนอมน าศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ  
  3. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลาย  
  5. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหมีระบบการชวยเหลือนักเรียนอยางยั่งยืน 
  6. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  7. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8. สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะดานกีฬา อาชีพเพ่ือการมีงานท า   
  9. พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศระดับสากล 

เปำประสงค Goals)  
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 มีการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ                                 
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย   



  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษานอมน าศาสตรพระราชา             
สูการปฏิบัติ  
  3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ                   
อยางมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
  5. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางยั่งยืน  
  6. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  7. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8. ผเูรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีศักยภาพในการแขงขันสูความเปนเลิศระดับสากล 

ประเด็นกลยุทธ   
  ประเด็นกลยุทธที ่1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ   
  ประเด็นกลยุทธที ่2 การนอมน าศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน   
  ประเด็นกลยุทธที ่3 การสงเสริมใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา   
  ประเด็นกลยุทธที ่4 การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศกึษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–256๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) 
และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ
ประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ ๗ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ตัวชี้วัดที่ 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต ในส่วนของ
กำรประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน 
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ 
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ
เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม  
หลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน 
CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบ วัดกำรรับรู้ของผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสียภำยใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภำยนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ  
การท างาน 
 3) แ บ บ ต ร ว จ ก ำ ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส ำ ธ ำ รณ ะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 



ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ ๙๒.๖๕ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้คะแนน ๙๕.3๓ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (ผ่ำน) โดย ตัวชี้วัด ๕ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด ๙ ได้คะแนน ๘๖.๕๕ คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 256๔) สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงผลการประเมินฯ ปี พ.ศ. 2558 – 256๔  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA เปลี่ยนแปลง ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 ๗๙.๔๔ - - 
2559 ๘๘.๒๕ เพ่ิมข้ึน +๘.๘๑ 
2560 ๘๗.๒๘ ลดลง -๐.๙๗  
2561 ๘๖.๑๒ ลดลง -๑.๑๖ 
2562 ๘๘.๑๑ เพ่ิมข้ึน +๑.๙๙ 
2563 84.39 ลดลง -๓.๗๒  
256๔ ๙๕.3๓ เพ่ิมข้ึน +๑๑.๔๘ 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓ แสดงผลการประเมินฯ ปี พ.ศ. 256๔ เรียงคะแนนตามตัวชี้วัด จากน้อยไปหามาก ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
9 การเปิดเผยข้อมูล ๘๖.๕๕ A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 9๒.๘๔ A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน ๙๓.๕๕ A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน ๙๖.๕๙ AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 9๘.๒8 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 9๘.3๒ AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 9๘.7๙ AA ผ่าน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.9๗ AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐ AA ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ AA ผ่าน 



ตำรำงท่ี ๔ แสดงเกณฑค์ะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 

กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น          
มีดังนี ้

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่  แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้ อจัดจ้ างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะต้องปรับปรุงด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องๆ ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และต้องค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้ผู้มา
ขอรับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็นได้อย่างโปร่งใส 
  ตัวช้ีวัดที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะต้องประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ และมีช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีจ านวนของแสดงความคิดเห็นที่มากพอ 
 
 
 



 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
  



ส่วนท่ี 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระส าคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก 
มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้
อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการ
ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  



การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น
สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็น
ธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึง
การมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงาน
ราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

๒. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
  เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย  
ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  



   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
   (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  



   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
   (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
   (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๓. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่
สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการ
ทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝัง
วิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลัง
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินค ดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริม  
และสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทย 
มีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

 



เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
2.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนๆ โดยได้ รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้  
2 แผน คือ 

 



1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า 
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ
กระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้
รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางใน
การแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทาง
สังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้ง
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส  
และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

และรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต   

 

 

 

 



ตำรำงท่ี ๕ แสดงค่าเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่า  
50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่า  
57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  

62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/
หรือได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่า   
73 คะแนน 

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย  
และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ มีควำมใสสะอำด 
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม  
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ 
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี



ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต  
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

ตำรำงท่ี ๖ แสดงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจิต 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็ก 
และเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซือ่สัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 



ตำรำงท่ี ๖ (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริต 
และประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริต 
ในภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริต 
รายหน่วยงาน 
  - จ านวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย  
และการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
และตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความ
เกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

 

 

 

 



  2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  

 1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
ท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

 2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการล งโทษผู้กระท า
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืน
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความ
เสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริ ตและองค์กรเอกชน 
ในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

 3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 

ตำรำงท่ี ๗ แสดงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจิต 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ

รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 

ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 

ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

 



ตำรำงท่ี ๗ (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

 จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

๔. แผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคดิและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาส
และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุน
ทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ ๑ เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ ๒ ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 

๕. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

  เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ 
ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) 
และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้น
การปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพ 
และคุณค่าของมนุษย์  (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้ เป็น  “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการ
ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้าง
คุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความ
สมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ ๓ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ : การพัฒนาสู่ความม่ัคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 

๖. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

หลักธรรมาภิบาล 



4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์  สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
    ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
    และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ  
      และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง 
      ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม 
      และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบ 
    และกระบวนการกล่อมเกลา 
    ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
      วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
    เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
      และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ  
      และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต 
      ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม 
    ของชุมชน (Community)  
    และบูรณาการทุกภาคส่วน 
    เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
      จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ 
      ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ 
       ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบที่ ๔ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่
รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองใน



การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้ 
    นักการเมืองแสดงเจตจ านง 
    ทางการเมืองในการต่อต้าน 
    การทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
      การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารง 
      ต าแหน่งทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
      ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ 
      ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม 
    มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
    นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
    ในทกุระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐาน 
      ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง 
      และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
      และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
    ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
    ส าหรับเจตจ านงในการ 
    ต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
      ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
      ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
      และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกัน 
      และปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
    งบประมาณด้านการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริต 
    เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ 
    แก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
      ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
      และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
    ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
    ภาคเอกชนและภาค    
    ประชาชน โดยรัฐให้การ    
    สนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
      นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน 
      และภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
    ก ากับดูแลและควบคุมการ 
    ด าเนินงานตามเจตจ านง 
    ทางการเมืองของพรรค 
    การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ 
    สาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
      และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
      ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ ๕ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
(ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 

 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการ 
    สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   
    บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วดัความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ  
      รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
      ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
      ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
        ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
        ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อน 
    การสกัดก้ันการทุจริต 
    เชิงนโยบาย (Policy  
    Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
    การรายงานและตรวจสอบ 
    ธรรมาภิบาลในการน า    
    นโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
  และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
    วิเคราะห์ ติดตาม  
    และตรวจสอบการทุจริต 
    เชิงนโยบายในองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
      เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ 
      ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ ๖ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 

 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ 
    ระบบงานป้องกัน 
    การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
      และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
      มีส่วนรว่มกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
      การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกัน 
    เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
      การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

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

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
    สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
    เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์ 
    และบูรณาการระบบ 
    การประเมินด้าน 
    คุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของ     
    หน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยง 
    กับแนวทางการยกระดับ 
    คะแนนดัชนีการรับรู้ 
    การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 (ต่อ) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
    ด าเนินการตามหลัก 
    บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
      หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
      อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
    องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
    ของบุคลากรด้านการ 
    ป้องกันการทุจริต 

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

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
      การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
      การทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ ๗ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
(ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง     
    ร้องเรียนการทุจริตให้ม ี    
    ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
      การทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
    ความเคลื่อนไหวและความ 
    ถูกต้องของทรัพย์สิน 
    และหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
      ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
      ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
      ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการ 
    และพัฒนากลไกพิเศษ 
    ในการปราบปรามการทุจริต 
    ที่มีความรวดเร็วและมี 
    ประสิทธิภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
    กฎหมายในการปราบปราม    
    การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต     
    ของการทุจริตและสอดคล้อง     
    กับสนธิสัญญา 
    และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต 
      ของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
      ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมี     
      ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
      ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
      การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
      ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
      กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
      การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว       
    กรองในการปราบปราม 
    การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
      หนว่ยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
      หนว่ยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล 
      และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
    คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง    
    เบาะแส (Whistleblower)      
    และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ     
    ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
      (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก  
      คุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
      ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะ 
    และองค์ความรู้เชิง 
    สหวิทยาการของ 
    เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
    ปราบปรามการทุจริต 

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

 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด     
    ให้สาธารณชนรับทราบ 
    และตระหนักถึงโทษของการ     
    กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
  ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
  อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
    ด าเนินคดีทุจริตระหว่าง     
    ประเทศ 

- จัดให้มีทรพัยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
  ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
  เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ ๘ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
(ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 



ยุทธศำสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
      แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต     
      (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
      การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
      การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
      การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
      การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ภำพประกอบที่ ๙ ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
(ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 



๗. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ทีแ่ถลงต่อสภำนติิบญัญัตแิห่งชำติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

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

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึก
มั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

๘. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทปีสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็ก

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
.............................................. 

 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ป ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกัน
การทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท



ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็น
กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน

ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 บุคลาการภายในส านักงาน  จ านวน  ๘๓   คน 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ 
    มิชอบ 

1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 256๕ – ๒๕๖๙ 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม 
    และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม   
    สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน    
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๖๐ 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 
    การประเมิน ITA  

85 คะแนนขึ้นไป 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งเสริมและสร้าง 
    ภาพลักษณ์ที่ดีของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาในการต่อต้าน 
    การทุจริต 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตและมี
จิตส านึกสาธารณะ 

ร้อยละ 85 8,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
และ 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2. พัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการการด าเนินงาน 
    ขององค์กรด้วยระบบ 
    ธรรมาภิบาล 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
มีความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ 
การด าเนินงานของ
องค์กร 
อันเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 85 . 8,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
และ 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ปลูกจิตส านึก 
    การเป็นพลเมืองที่ดีมี   
    วัฒนธรรมสุจริต 

1) จ านวนบุคลากรได้รับ  
    การส่งเสริมค่านิยม    
    ความรู้ ความเข้าใจ   
    ด้านการป้องกัน 
    และประพฤติมชิอบ 
2) ร้อยละของบุคลากร 
    มีส่วนร่วมในการ 
    ป้องกันและต่อตา้นการ 
    ทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 85 8,000          กลุ่มนิเทศฯ 
,กลุ่มส่งเสรมิฯ, 
กลุ่มนิติกรฯ, 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

 

4. เสริมสร้างมาตรการ 
    กลไกการต่อต้าน 
    การทุจริต 

1) จ านวนบุคลากรมีความ   
    ตระหนักรู้ในการต่อต้าน 
    การทุจริตและประพฤติมิ 
    ชอบ 
2) ร้อยละบุคลากรที่มีความ 
    ตระหนักรู้และมีส่วนร่วม 
    ในการต่อต้านและแก้ไข 
    การทุจริตและประพฤติมิ 
    ชอบ 

ร้อยละ 85 8,000          กลุ่มนิเทศฯ 
,กลุ่มส่งเสรมิฯ, 
กลุ่มกฎหมายฯ 

5. การสร้างค่านิยม 
    ไม่ทนต่อการทุจริต  
    ปลูกจิตคิดพอเพียง 

1) ร้อยละของบุคลากร 
    ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ร้อยละของบุคลากร 
    ที่ผ่านการเข้าร่วม 

ร้อยละ 85 8,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    กิจกรรม ไม่ยอมรับ 
    การทุจริต 

6. การสร้างสังคม 
    โปร่งใส เพ่ือพัฒนา 
    และยกระดับค่า CPI  
    ของประเทศ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 85 ๑๖,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
,กลุ่มส่งเสรมิฯ, 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล
และกลุม่พัฒนาครู
และบุคลากรฯฯ 

7. พัฒนาเชิงรุกด้านการ 
    ป้องกันการทุจริต 
    และส่งเสริมคุ้มครอง 
    จริยธรรม 

1) จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
    ที่เข้าร่วมโครงการ 
    พัฒนาจิตส านึกและ 
    ความเข้มแข็งของกลไก 
    ต่อต้านการทุจริต 
2) จ านวนระบบในการ 
    ป้องกันการทุจริตและ 
    ส่งเสริมคุ้มครอง 
    จริยธรรม 
 
 
 

ร้อยละ 85 8,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

8. สนับสนุนการปลูก 
    จิตส านึกจริยธรรม 
    และคุณธรรมของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดี 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    การศึกษา 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาใสสะอาด 

ผลการประเมิน ITA  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ ๙๐ -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

10. เสริมสร้าง 
     สมรรถนะบุคลากร 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาในการ 
     ต่อต้านการทุจริต 
     และปลูกจิตส านึก 
     สู่การเป็นข้าราชการ 
     ที่ด ี

1) จ านวนบุคลากร 
    ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2) จ านวนบุคลากร 
    ผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  
3) ระยะเวลาการด าเนิน 
    งานแล้วเสร็จตามแผน 
    งานที่ก าหนดไว้ 
4) ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน 
    วงเงินงบประมาณ 
    ที่ได้รับ 
 
 
 

ร้อยละ 85 16,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ

,กลุ่มบรหิารงาน
บุคคลและกลุม่พัฒนา

ครูและบุคลากรฯ 

11. พัฒนาระบบ 
     บริหารเพื่อต่อต้าน 
     การทุจริตและ 
     ส่งเสริมคุ้มครอง 
     จริยธรรม 

1) จ านวนข้อเสนอแนะ/ 
    มาตรการป้องกัน 
    ปราบปรามการทุจริต 
    และส่งเสริมคุ้มครอง 
    จรยิธรรม 
2) ผลการประเมนิคุณธรรม 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
, กลุ่มส่งเสรมิฯ,กลุ่ม
อ านวยการและกลุ่ม

DLIT 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    และความโปร่งใสของ 
    ส านักงานเขตพื้นที ่
    การศึกษา  
3) ร้อยละของผู้รับบริการ 
    มีความพึงพอใจ 
    ในคุณภาพการให้บริการ 
    และผลการด าเนนิงาน 
    ของส านักงานเขตพื้นที ่
    การศึกษา 

12. ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาร่วม 
      ขับเคลื่อนไทยให้ใส 
      สะอาด ปราศจาก 
      การทุจริต (Zero  
      Tolerance &  
     Clean Thailand) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต 

ร้อยละ 85 8,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 
กลุ่มบรหิารงาน

บุคคล, กลุม่พัฒนา
ครูและบุคลากร, 
กลุ่มกฎหมายฯ 

13. พัฒนาการประเมิน 
      คุณธรรมและความ 
      โปร่งใสการ 
      ด าเนินงานของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาเพ่ือ 
      ยกระดับดัชนีการ 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 ๑๖,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      รับรู้การทุจริต 
14. การสร้างและ 
      พัฒนาเครือข่าย 
      พร้อมระบบบริหาร 
      ที่ส่งเสริมสนับสนุน 
      การมีส่วนร่วม 
      ด าเนินการป้องกัน 
      และต่อต้านการ 
      ทุจริต และ 
      ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 85 ๑๖,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

15. สร้างกลไกป้องกัน 
      การทุจริตให้ 
      เข้มแข็งและมี 
      ประสิทธิภาพ 

จ านวนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

16. พัฒนาความรู้ 
      ให้บุคลากรทุก 
      ระดับในการ 
      ป้องกันและ 
      ปราบปราม 
      การทุจริต 

บุคลากรทุกระดับได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 85 ๑๖,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

17. เสริมสร้าง 
      พฤติกรรม  
      จริยธรรม และการ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพ้ืนที่

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      ต่อต้านการทุจริต การศึกษา (ITA) 
18. พัฒนามาตรฐาน 
      ด้านคุณธรรมและ 
      ความโปร่งใส 
      ในการด าเนินงาน 
      ของส านักงานเขต 
      พ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 85 ๑๖,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ กลุม่ส่งเสริมฯ 

19. การปรับปรุงและ 
      พัฒนาช่องทางการม ี
      สว่นรว่มของภาค 
     ประชาชน 

จ านวนระบบหรือช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
,กลุ่มส่งเสรมิฯ และ

กลุ่มกฎหมายฯ 



46 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  ถึง 30 กันยายน (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต 
ที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้ำประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  ตัวช้ีวัด  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

๕๐,๐๐๐ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

๕0,00๐ 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕0,00๐ 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

๖๐,๐๐๐ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชมุเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

การศึกษา (ITA) 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

๓๐,00๐ 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

๕0,00๐ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่าปี 2564 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนือ้หา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

๑0,00๐ 
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แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

รอบระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือ
เป็นเร่ืองผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
 

- ร้อยละ 8๕ ของจ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุมมีความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเร่ืองผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
- ร้อยละของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 
- ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมและ
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๒๐๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

รอบระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 
ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

- ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
- หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 

ค่า ITA ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

๕๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการท่า
งาน ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

- จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ 
- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/การน าเสนอข้อมูล) 

ร้อยละ ๘๕  
ของบุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีภาพลักษณ์
ที่ด ี

๕๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และ 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชัยภูมิ เขต 2  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ๑๐,๐๐๐ กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต ๘๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
,กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่ม

พัฒนาครูและบุคลากร, 
กลุ่ม ICT และกลุ่ม

กฎหมายฯ 

   - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
กิจกรรมปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๕๐,๐๐๐ 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
   - สร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่ 
กิจกรรมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมท ำควำมดี เพื่อสำธำรณะ ๑๐,๐๐๐ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

กำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

๕๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
,กลุ่มส่งเสริมฯ , กลุ่ม

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์, และกลุ่ม

กฎหมายฯ 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

-  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-  การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
-  การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
-  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
-  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน 

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชน ๕๐,๐๐๐ กลุ่มอ านวยการ 

- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐  
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  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
        (นายชัยณรงค์  บรรลังเดช)                (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
           ต าแหน่ง ศึกษานเิทศก ์                    ต าแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
 
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
 ต าแหน่ง ............................................... 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 


